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AGUR, EXEKIEL 

L
oraldi goreneko garaia den maiatzean hitzordua 
genuen jarra azken urteetan eta urtero elkartzen 
ginen Añorga errebista hau elkarrekin taxutu eta 

bideratzeko. Zure lankidetzarekin babesa sentitzen 
genuen, urteetako eskarmentua eta auzoaren ezagutza 
aparta duen gizon baliotsu baten babesa. 

Aurten zirrara sentitu dugu 
maiatzean; zirrara sakona 
sentitu dugu zure heriotza- 
ren albistearekin. Eta sen- 
tipen hori, bihotza eta 
larruazala tenkatzen dituen 
sentipen hori, aldioro gure- 
ganatu da aldizkari hau 
egiteko denboran zehar: 
zuk entregatutako artiku- 
luak esku artean izan ditu- 
gun aldioro, zirraragarria 
baita gogoratzea hil baino 
hamar egun lehenago bida- 
li zenituela artikulu horiek, 
zure azken artikuluak. 

Orain, eztarrian korapiloa 
dugula, eskerrik asko esan 
nahi dizugu. Eskerrik 
asko, lehenik eta behin, 
zuzenean guridagokigun 
neurrian, oraingo erredak- 
zio talde honi azken hama- 
bi urteetan emandako 
laguntzagatik. Jadanik gai- 
netik kenduta izan duzu 
aldi horretan aldizkaria 
gauzatzearen ardura, baina 
beti izan zaitugu ondoan ideiak emateko, iritziak azal- 
tzeko, aholkuak emateko eta zure artikulu eta idatziez 
ekarpenak egiteko. Urte osoan zehar kronista izateak 
dakarren autoritate eta jakintza izan da, batez ere, zure 
ekarpen nagusia urteotan eta hori izan da festa atine 
hauetan bakarrik elkartzen den talde honek biziki 
eskertzen dizuna. 

batez ere. Zu izan zinen aldizkari hau berpiztea eragin 
zuenetako bat. Elkarteko lehendakari zinen Rezolak 
ordura arte berak bultzatzen zuen aldizkaria gehiago 
ez ateratzea erabaki zuenean eta zuk gidatu zenuen 
gure errebista Elkartearen ardura izateko bidea; gidatu 
eta baita lehen erredakzio taldean sartu ere Antxon, 

Telesforo, Jose Mari eta 
Tomasekin batera. 

Datorren urtean ez dugu 
zure artikulurik izango. Gordeta jasoko dugu, ordea, 
aurten bidalitakoen orri buruan idatzi zenuena: 
a.. mando estas notas para la revista. Creo que serán 
de las últimas que mande, ya que tengo mucha dificul- 
tad escribiendo..." Ilusioa beti. Bizitzeko gogoa. 
Jarraitzekoa. 

Arduradun, antolatzaile 
eta idazle izan zaitugu 
aldizkari honetan urte 
askotan eta esan dezake- 
gu 1968 hartatik beti izan 
duela gure errebistak zure 
era bateko edo besteko 
ekarpena. Aldizkariak 
izan dituen makalaldietan 
eta ahalegin berezia egin 
behar zenetan, urteurre- 
neko alea ateratzeko adi- 
bidez, hor izan zara beti 
koska gainditzen lagun- 
tzeko. 

Egindako lana, errebista 
honi eskainitako lan ordu 
piloa da txalotu eta esker- 
tzekoa, baina, horrez 
gain, errebista hau urtez 
urte egitearen balorea 
gureganatu eta lan horre- 
tan sartzeko ilusioa eta 
gogoa transmititzea izan 
da zure balore handiena. 

Agur, Exekiel. Eskerrak, ordea, oso aspalditik aldizkari honi eskaini 
diozun ilusio eta lanarengatik eman behar dizkizugu Añorga aldizkariko erredakzio ¡aldea 
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LEHENDAKARIAREN AGURRA 

BADATOZ KARMENAK! 

y
a  llega el día 16 de julio, día de Ntra. Sra. 
Del Carmen, patrona de Añorga, llegan 
nuestras fiestas, fiestas que comenzarán el 

día 12 con la celebración del día del jubilado y 
terminarán el 21 con el día de las cuadrillas. 
Hemos preparado un programa de fiestas para 
todos; jubilados, padres, jóvenes, niños... y dis- 
frutaremos de las muchas actividades programa- 
das: cabezudos, partidos de pelota, conciertos, 
etc. Os animo a que toméis parte activa en todas 
estas actividades. 

No quiero olvidarme de las personas que, por 
una razón o por otra, dejan de pertenecer a la dis- 
ciplina de este club: futbolistas, dantzaris, pelota- 
ris, entrenadores, delegados... Muchas gracias a 
todos ellos de todo corazón. 

Para terminar quiero enviar un saludo a todos los 
que pasareis estos días de fiesta con nosotros así 
como a los que, por diversas razones, no vais a 
poder estar entre nosotros. 

D
agoeneko  gainean dugu uztailaren 16a, 
Karmengo Ama Birjinaren egun handia. 
Aurtengoan ere auzoko festak ia konturatu 

gabe iritsi zaizkigu; 12an hasiko dira jubilatuen 
egunarekin eta koadrilen eguna izango den 21ean 
amaitu. Jende guztiari zuzendua egongo den festa 
egitaraua antolatu dugu aurten ere. Jubilatu, gura- 
so, gazte, ume... guztiek edukiko dugu leku bere- 
zi bat festa hauetan programaturik dauden ekintza 
ugarietan: buruhandiak, pilota partiduak, kon- 
tzertuak etab. Ekintza guztietan parte hartze akti- 
bo bat izatera animatzen zaituztegu. 

Ez ditut albo batean utzi nahi, arrazoi desberdi- 
nak direla medio, klub honen kide izateari utzi 
diotenak, hala nola futbolari, dantzari, pilotari, 
delegatu eta beste hainbat pertsona. Eskerrik asko 
guztiori bihotz bihotzez. 

Amaitzeko, agur bero bat luzatu nahi dizuet egun 
hauetan zehar geure artean egongo zaretenoi, eta 
nola ez, arrazoi desberdinek eraginda gugandik 
hurrun egongo zareten orori. 

Iñaki Otabarte 
Lehendakaria 
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FESTA EGITARAUA 

KARMENGO AMAREN JAIAK 
Uztailak 12,15,16,17,18,19 eta 20. 

UZTAILAK 12, IGANDEA. 
JUBILATUEN EGUNA 

10:00 Jolas Etxea Txiki pilota txapelketaren 
finalak. 

12:00 Meza nagusia. 
12:55 Bandera igoera. 
13:00 Jubilatuen batzar nagusia Rezola Museoan. 
14:00 Jubilatuen adiskidetasun bazkaria Jolas 

Etxean. 
18:00 Arkaitz Añorgako dantzarien emanaldia. 

UZTAILAK 15, ASTEAZKENA. 

19:00 Erraldoi eta buruhandiak. 
19:30 Nobenaren amaiera eta salbe nagusia. 

UZTAILAK 16, OSTEGUNA. 
KARMEN EGUNA 

11:00 Meza nagusia 
12:00 Arkaitz Añorgako dantzariak taldeko 

haurren emanaldia. 
13:00 Helduen aurreskua. 
18:00 Erraldoi eta buruhandiak. 
18:30 Añorgako Historia Mintegiaren 

Aurkezpena. 
19:30 Sardina jate herrikoia eta sagardo dastaketa. 
22:00 Sorpresa jaialdia. 
24:00 Karaokea gazte lokalean. 

UZTAI LAK 17, OSTI RALA. 
UMEEN EGUNA 

10:00 Umeentzako jokoak. 
15:00 Umeentzako jokoak. 
17:00 Mozorro festarako prestaketa eta 

apainketak. 
17:30 Erraldoi eta buruhandiak. 
19:00 EGAN musika taldearen emanaldia.  

20:00 Haurrentzako "Orikiz" mozorro festa. 
21:00 "Orikiz" Mozorro festa, JAMAIKA. 
23:00 Dantzaldia EGAN musika taldearekin. 
23:00 Kontzertua gazte lokalean: 

SKAKEITAN; FIACHRAS; NPJ + 
TALDE SORPRESA. 

01:00 Zezen suzkoa. 
01:30 Karaokea gazte lokalean. 

UZTAILAK 18, LARUNBATA. 

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin. 
11:30 Tiro txapelketa karabinaz. 
11:30 Artisau erakusketa. 
12:00 	Patata tortilla lehiaketa. 
12:30 Bakailao prestaketa eta sagardo dastaketa. 

(RUFINO eta ALBERRO sagardotegien 
laguntzaz) 

17:00 Xake lehiaketa. 
17:00 Artisautza erakusketa. 
17:30 Haurren danborrada. 
18:00 Futbito txapelketaren finala Morgan. 
20:00 Danborrada nagusia. 
21:00 Afari herrikoia. 
00:15 Zezen suzkoa. 
00:30 Danborrada nagusiaren emanaldia 
01:00 NAHIXAN taldearen musika emanaldia. 
03:00 GOZATEGI taldearen musika emanaldia. 
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FESTA EGITARAUA 

UZTAILAK 19, IGANDEA. UZTAILAK 20, ASTELEHENA. 

10:00 Dianahainbat herritako erraldoi eta KOADRILEN EGUNA 
buruhandiekin. 10:00 Umeentzako tailerrak Rezola Museoan 

10:00 Bola tiraketa (goizez eta arratsaldez). 14:00 Koadrilen arteko bazkaria. 
11:00 Xake lehiaketa. 16:00 Mus txapelketa azkarra. 
13:00 Erraldoien "erakusketa" frontoian. 18:00 "Pilota goxoko" txapelketaren finala. 
14:00 Elkarteen arteko bazkaria Jolas Etxean. 19:30 TXORTAINS taldearen musika emanaldia 
16:00 Jolas Etxea pilota txapelketaren finalak. 21:30 Koadrilen afaria (bokatak), ondoren 
19:00 Erraldoi eta buruhandiak. UNSAIN ANAIAK taldearen musika 
21:00 Bertso-kantu afaria. emanaldia. 
01:00 Euskal musika kanta saioa Jolas Etxean. 24:00 Festen bukaera. 



AÑORGA K.K.E. 

Beste urtebete Joan da  eta ez da aurtengoa  oharkabean  pasatako urtea. Izan ere Ian askoko urtea izan da, 
buruhauste eta neke dezente  ekarri diguna.  Hona horren gurtiaren azalpena. 

ZURRUNBILOA EZ DA GELDITZEN 

H emen  gaude, berriro ere, Karmengo festak ate 
loka daudelarik beste urte batez, eta ohitura 
bilakatu den urteko balantzea burutzeko prest. 

Udara gogor bezain luze batekin hasi genuen denbo- 
raldi baria, batez ere  garai haietan Jolas Etxea kudea- 
tzen zuen enpresarekin izan genituen arazoak zirela 
medio. Denbora tarte guztiz nekagarri baten ostean, 
eta tabernako arduradunen aldaketa eman bezain 
pronto, lehenik Jolas Etxearen itxuraldaketari ekin 
genion burubelarri, eta ondoren futbol sekzioaren 
berrantolatzeari heldu genion, atal honen dimisioek 
eragin zuten atzerapausoari irtenbidea bilatu nahian. 

Azkenean ez zen posible izan museo atzealdean koka- 
tzen den eremuaren hormigoiztatze lana burutzea. 

Rezolako zuzendaritzarekin izandako negoziaketen 
ostean, bazirudien guztia prest zegoela lanei hasiera 
emateko, uztailaren amaierarako aurreikusita genue- 
larik hobekuntza hauek burutzea. Elkarte honen esku 
ez dauden arrazoiak direla medio ordea, ezin izan dira 
obra hauek aurrera eraman denboraldi osoan zehar, 
nahiz eta ahaleginak egiten jarraituko dugun ahalik 
eta epe laburrenean lur eremu hau hormigoiztatua 
ikusi arte. 

Iraila berri on batekin hasi genuen behintzat. Futbol 
zelaiko argiteri azpiegituraren berrikuntza burutu 
genuen, hobekuntza honek suposatu zituen gastu guz- 
tiak geure gain hartu genituelarik. Berrikuntza honek 
asko lagundu die geure taldeei entrenamendu saioak 
aurrera eramaterako orduan, eta are  eta garrantzizkoa- 
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AÑORGA K.K.E. 

goa dena, partidu ofizialak negu osoan zehar ospatu 
ditugu, geure zelaiaren erabilpen orduak modu itzele- 
an luzatuz. Berrikuntza honekin batera, frontoiko 
fokuetan ere  konponketa burutu ditugu. 

Elkarteko egoitzan konponketa lanak ere burutu dim,  
informatika sare lokala zabalduz eta bulego eta bilera 
aretoaren lurzoruaren berrantolaketa gauzatuz. 

Ekonomia arloa da buruhauste gehien ematen ari 
dena denboraldi honetan. Jolas Etxeako berrikun- 
tzak suposatu dituen itzelezko gastuak, futbol zelai- 
ko iluminazio hobekuntzak, eta lerro hauek idazten 
ari garen bitartean jaso gabe ditugun dirulaguntzen 
gabeziek (Rezola, Real Sociedad...), geure ekonomi 
egoera oso kezkagarria izatera eraman dute. Faktore 
ezkor horiei guztiei, Kirol Patronato eta Diputazioa- 
ren aldetik dagozkigun dirulaguntzen atzerapenak 
gehitu behar zaizkie. Egoera honakoa izanik, elkarte 
hau osatzen duten sekzioek eragiten dituzten gastu 
ugariak ahal ditugun heinean betetzen saiatzen gara 
egunetik egunera, ohiko funtzionamendua oztopatu 
dezaken edozein faktoreri aurre eginez. Lerro haue- 
taz baliatu nahi dugu geure hornitzaileek urte hone- 
tan zehar izaten ari diren pazientzia eskertzeko. 
Mila esker. 

Iazko festetan behin-behinekotasunez jendearenga-  
tik eskuragarri egon bazen ere, joan den urteko buka- 
era partetik erabat erabilgarria den web gunea ere 
martxan jarri ere.  llenan  atal guztiei dagozkien hain- 
bat berri argitaratu ditugu urtean zehar eta astero 
talde eta pilotari guztiei dagozkien ordutegi eta egu- 
tegiak eguneratu ditugu. Jendea animatu nahi dugu 
web om honen parte aktibo izan dadin, argazki, iri- 
tzi, notizia eta oro har baliagarria izan daiteken edo- 
zein eduki bidaliz. Modu berean, festek irauten 
duten egunetan zehar argazkiak ezartzea da geure 
asmoetako bat. 

Amaitzeko, elkarte honen kide eta jarraitzaileak atal 
batean edo bestean parte hartze aktibo bat izatera anima- 
tu nahi ditugu, eta datorren urteko irailean sartuko den 
Zuzendaritza Batzordeak kide berriak behar dituela ere  
azpimarratu nahi dugu. Atizo  honek beti batu dim per- 
tsona ugari elkartearen bailan, nahiz eta azken urteotan 
bolondresak nabarmen jaitsi diren. Lan asko dago egi- 
teko, eta esku gutxi asmo guztiak aurrera eramateko. 

Azkenik, orain gutxi utzi gintuen Exekiel Illarramen- 
diren lan eta esfortzua gogorarazi nahi dugu. Beti 
eskertuko diogu elkarte honi eskainitako denbora eta 
lan mordoa. Goian bego. 



AÑORGA K.K.E. 

Elkarteak biziki sentitu duen heriotza izan da Exekielena. Lehendakari izan zen, artean gazte zela, eta 
heriotzak harrapatu duen arte izan da Elkartearen eta auzoko zereginetan lankide. 

EZEQUIEL ILLARRAMENDI 

E sta primavera el Añorga KKE 
ha sentido de manera muy 
especial la muerte, tras dura 

enfermedad, de Ezequiel Illarra- 
mendi que, entre otras muchas 
cosas, fue presidente de este club. 

Es difícil, desde la limitada pers- 
pectiva de este club, realizar una . 

semblanza de un hombre que a lo 
largo de su vida ha dedicado 
mucho tiempo y esfuerzo a diver- 
sas tareas relacionadas con el 
barrio, pues Ezequiel, además de 
directivo, presidente y colaborador 
incansable de este club, ha sido 
presidente de la cooperativa Kar- 
mengo Ama, cronista del Diario 
Vasco, presidente de la cooperativa 
de Amassorrain, presidente de 
Gure Kabia, así como promotor y organizador de 
otras muchas actividades del barrio. 

Queremos, sin embargo, reflejar en estas líneas el 
hecho de que Ezequiel, en su dedicación al club, fue 
un hombre esforzado al máximo, innovador en 
muchas cosas, aglutinador de voluntades y aptitudes y 
transmisor siempre de confianza e ilusión. Con sólo 
29 años fue aupado al cargo máximo del club y fue 
capaz de rodearse de un amplio equipo directivo com- 
puesto tanto por veteranos como por recién incorpora- 
dos. 

A él se debe, a su empeño personal, la entrada de 
mujeres a tareas directivas; y en su mandato tuvo 
muchos logros como la supervivencia y la consolida- 
ción de la revista Añorga, la creación de la biblioteca 
infantil, el reforzamiento de secciones deportivas 
como la pelota y el montañismo, así como el surgi- 
miento de nuevas modalidades deportivas como la 
halterofilia. Hay que decir que en otros retos, sobre 
todo en los de enfoque cultural, no obtuvo los éxitos 
deseados, pero desde la perspectiva de ahora, llama la 

atención el hecho de que en sus objetivos tuvieran 
lugar preferente la potenciación de la biblioteca y la 
formación de lectores, la difusión de temas culturales 
mediante charlas de diversa índole y el acercamiento 
de los añorgatarras a expresiones culturales como el 
cine y la fotografía. 

Finalizados los cuatro años de mandato, Ezequiel 
siguió colaborando con este club de diversas maneras, 
pero especialmente con su revista anual, colaboración 
que ha sido constante hasta hoy. Nos emociona recor- 
dar que sólo diez días antes de su muerte hizo entrega 
de sus textos para la revista de este año. 

Nos ha dicho adiós un compañero y colaborador. Nos 
queda el recuerdo de muchos ratos compartidos con 
una persona singular, sensible y comprometida; el 
recuerdo anecdótico de los enfados surgidos a raíz de 
la publicación de algún dato incorrecto en la crónica 
del barrio; el recuerdo de un hombre vital, activo y 
polifacético que nos sorprendía con sus diversas afi- 
ciones como el yoga, la espeleología, el cine, la talla 
de madera o la huerta; de un hombre ligado a una 
familia que lo ha apoyado siempre. 
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AÑORGA K.K.E. 

SASKIBALOIA 

AA

tal honek geroz eta interes handiagoa sortzen 
du Añorga K.K.E. osatzen dugunon artean. 

zken urteotan Añorgako saskibaloia osatzenurteotan Añorgako saskibaloia osatzen 
dutenak egiten ari diren lana here fruituak ematen 
hasi da eta atalak geroz eta berri gehiago eta interes- 
garriagoak ematen dizkigu. Aurten, esate baterako, 
oso garrantzitsua izan da bi entrenatzaile berriren 
ekarpena. Naiara Orio eta Asier Rico gure artean 
gogo handiz sartu dira eta ziur gaude etorkizunean 
Añorgako saskibaloiaren familia osatzen dutenen 
artean paper garrantzitsua beteko dutela. Bestalde, 
eta aspaldiko partez, Añorgak izan du ordezkapenik 
Gipuzkoako eta Euskadiko selekzioetan; kasu hone- 
tan, Infantil Handi taldeko Leire Susberro pibota izan 
da aukera hori izan duena. Berrikuntza izan da, era 
berean, Pazko Astean arrakasta handiz aurrera era- 
man den saskibaloi eskola. 

Dena den, oinarrizkoena, bukatu beni den denboral- 
dian Añorga K.K.E.ak Gipuzkoako txapelketa desber- 
dinetan lehiatzera atera dituen 5 taldeak eta talde 
hauetako 58 jokalariek egindako lana izan da. 

INFANTIL TXIKIAK 

Talde hau osatu duten kide guztiak lehen urtekoak iza- 
nik, haiengatik espero genuen guztia eman dute. Den- 
boraldian zehar denetariko emaitzak lortu badituzte 
ere , zenbait partidatan maila polita eman dute benetan. 
Hala ere, taldearen etorkizunerako garrantzitsuena 
lortu dutela uste dute saskibaloiko atalaren kirol ardu- 
radunek, hau da, denboraldian zehar taldea kohesioa 
irabaziz joan da eta kideen arteko giroa ona izan da. 
Horrela bada, nahiz eta taldeko gehienak, ohi dugunez, 
Amassorrain Ikastolako ikasle ohiak izan, jatorri des- 

berdina duten beste hainbat neska ere badaude. Beraz, 
horrelakoetan ezinbestekoa da kohesio hori gertatzea, 
taldeak aurrera egin nahi badu. Bestalde, askok klube- 
ra horretarako joera gutxirekin heldu badira ere jokala- 
ri gazte hauek geroz eta bameratuago dute kirola egite- 
ak nolako nekeak hartzea dakarren, baina baita ere 
neke horiek hartzeak beti emaitza onak izaten dituela 
eta merezi izaten duela. Neskei guzti hau erakustearen 
ardura klubean entrenatzaile berria ere den Naiara 
Oriok izan du eta bere lana benetan ona izan dela esan 
beharra dago Beraz, aurrera egitera animatu behar 
ditugu entrenatzaile eta jokalariak. 

INFANTIL HANDIAK 

Talde honek iaz erakutsi zuen gauza handiak egiteko 
aukera izan zezakeela eta aurtengo denboraldian ongi 
frogatu du hori. Taldeak lehen fase ezin hobea egin 
du, haien multzoan txapeldun izanik partida bakar bat 
galdu gabe. Bigarren fasean hirugarren postua lortu 
zuten, honela, Gipuzkoako txapelketaren finalerdiak 
jokatzeko txartela lortuz. Azkenik, Gipuzkoako infan- 
til mailan 3. postuan sailkatzea lortu dute. Txikiagoen 
kasuan bezala Infantil Handien kasuan ere entrena- 
tzaile berriaren lana aipatu behar dugu, eta bide batez, 
ongietorria eman gure artera Asier Rico entrenatzaile- 
ari. 

Talde honen lanak izan du oihartzunik Añorgaz at. 
Horren ondorio da taldeko jokalaria den Leire Susbe- 
rrok hainbat aukera izatea Gipuzkoako eta Euskadiko 
selekzioekin lehiatzeko. (Esate baterako), Euskadire- 
kin oso paper ona bete zuen urtarrilean Caceresen 
jokatutako Espainiako txapelketan, non selekzioak 
bosgarren postua lortu zuen, 19 selekzioren artean. 



AÑORGA K.K.E. 

KADETEAK 

Denboraldi gorabeheratsua kadeteena. Erronka 
benetan zaila zuten Alaitz Hernandezen neskek. 
Iazko kadeteek (aurtengo jubenilak) lehenengo mai- 
larako igoera lortzean, urte bete gazteagoak direnei 
utzi zieten maila mantentzearen ardura. Denboraldia 
oso ongi hasi bazuten ere, luze samarra egin zaiela 
dirudi eta azken partiduko luzapenaren azken minu- 
tuan ezin izan zioten mailari eutsi tamalez. Hala ere, 
urte osoan zehar taldeak egindako lana kontutan 
hartzekoa da eta datorren urtean, presio gutxiagore- 
kin, maila hobea emango dutela ziur gaude. Aipa- 
men berezia egin nahi diogu kadeteen taldekide izan 
den Naroari, datorren urtean ez baita taldean izango 
Ingalaterrara baitoa bere ikasketak burutzera. Zorte 
on Naroa. 

JUBENILAK 

Hauek ere ez dute Ian erraza izan urtean zehar, batez 
ere  kontutan izaten badugu taldea osatu duten jokalari 
gurtiak lehen urtekoak zirela. Hala ere, oso emaitza 

onak lortu dituzte eta lehen mailarako igoera postueta- 
tik oso gertu ibili dira denboraldi osoan zehar. Idoia 
Ruizek zuzentzen dituen neskak badaramatzate zenbait 
urte elkarrekin jolasten eta berriki taldean sartu direnak 
ere oso ongi sartu dim  taldean eta osagarri garrantzitsua 
izaten ari dira. Denboraldiak joan denboraldiak etorri, 
etorkizun handiko neskak direla frogatzen ari dira. 
Zalantzarik gabe, haiek izan behar dute datozen tutee- 
tan  senior taldean nahi eta nahi ez sortuko diren zuloak 
bete beharko dituztenak. Horri begira, datorren denbo- 
raldiak garrantzi berezia izango du. Tarte honetan 
Naroa Bareari ere aipamen berezia egin nahi diogu, 5 
urteren ondoren talde uztea erabaki baitu. Beraz, zuri 
ere Naroa, zorterik handiena opa dizugu. 

SENIORRAK 

Ataleko nagusien taldea azken urteotako jokalari ia 
berberek osatu dute eta aurtengoan ere ez dute kale- 
rik egin. Aurreko denboraldietan bezala Gipuzkoa- 
ko lau onenen artean sartzearen helburua lortu dute 
berriz ere Urkoren neskek. Aurtengoan, aldiz, ezin 
izan dute finalera pasa, finalerdietan Askatuaken 
kontra jokatutako partida estua galdu baitzuten. 
Hala ere, pozik egoteko arrazoirik eman dute eta 
haien atzetik doan zalegoa harro sentiarazi dute. 

Talde honek ere izango ditu galera nabarmenak 
datorren denboraldian. Izan ere, urtetan Añorgako 
elastikoa bapo izerditu duen Maia Etxanizek [aldea 
uzteko garaia dela erabaki du. Bi jokalari hauen ibil- 
bidea Añorgako saskibaloian benetan aipagarria da; 
haiek hartutako nekeak, ardura eta konpromezua 
benetako eredu izan dira jokalari gaztetxoenentzat. 
Aldiz, beti izan duten jarrera alaiak taldeari giro 
onean hazten lagundu dio. Beraz, suposatu duzuen 
guztiagatik, mila esker biei eta nahi duzuen arte. 
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SASKI-ESKOLA 

Atal honek duen bizitzaren 
adierazgarri bat gehiago izan 
da aurtengo Pazko Astean 
antolatutako saskibaloi esko- 
la. Sekzioa hazten ari dela 
nabarmen geratu da, eta han- 
ditze horretan dugunarekin 
ez direla konformatzen argi 
utzi nahi dute behin eta 
berriz. Horregatik, ahal den 
neurrian, ekintza eta zerbitzu 
berriak eta hobeak eskain- 
tzen ahalegintzen ari dira 
Añorgako saskibaloiko ardu- 
radun direnak. 

Nahiz eta probintziako klub 
askok baino baldintza kaska- 
rragoetan Ian egin behar iza- 

ten ari diren (batez ere auzoan 
kiroldegi estali bat falta dugu- 
lako), gabezi hauek entrena - 
tzaileek, delegatuek eta joka- 
lariek haien ilusioaz eta ongi 
egindako lanak ematen duen 
konfiantzaz gainditzen dituz- 
te. 

Pazko Asteko Jardunaldietan 
8 eta 13 urte bitarteko 35 
neska-mutilek parte hartu 
zuten. Denen esanetan, jardu- 
naldiak arrakastatsuak izan 
ziren eta jokalari gazteek 
Hondarribi-Irun taldeko hiru 
jokalari profesionalen bisita 
ere izan zuten. Thania Quinte- 
rok, Lourdes Pelaezek eta 
Katja Bevendamek txikien 
ilusioak piztu zituzten. 
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FUTBOLA 

D
espués de una larga y dura temporada futbolís- 
tica un año más os trasladamos las vicisitudes, 
alegrías y penas por las que hemos pasado en 

el transcurso de estos largos meses. 

Antes que nada y como muchos de vosotros sabréis, 
tuvimos un final de temporada muy complicado, 
dadas por diversas situaciones que se produjeron en el 
club, no creo que haga falta explicar mucho mas, 
situación complicada en la que deparó que unas per- 
sonas abandonaran el club por diferentes motivos, que 
como comento anteriormente no vienen a cuento. 

Bueno os contaré que como muchos sabréis este año 
hemos descendido con nuestro primer equipo a Liga 
Vasca, el año pasado conseguimos mantenemos en la 
categoría pero este no ha sido así a pesar de que tanto 
Mikel Roteta como Gorka Urizar se han esforzado de 
lo lindo, pero ciertamente hemos sido varios los clubs 
gipuzcoanos que durante la temporada hemos estado 
merodeando el descenso y desgraciadamente nos ha 
tocado a nosotros perder la categoría. Esperemos 
recuperarla este mismo año. 

De nuestro segundo equipo Juvenil dirigido por Jon 
Bakero deciros que también han tenido un año com- 
plicado con pocos elementos con los que contar y 
jóvenes en su mayoría siempre pendiente de las nece- 
sidades del primer equipo pero a pesar de ello Jon 
siempre a mantenido una actitud digna de elogio y de 
demostración de lo quiere a este club por eso mismo 
consiguió meter al equipo en la fase de ascenso y ter- 

minar la temporada dignamente, gracias Jon. 

El Cadete de Honor, este si que nos ha hecho sufrir. 
No comenzamos el año bien y esto nos supuso com- 
plicarnos la vida de una manera sustancial teniendo 
que jugar la fase de descenso y cuando todo parecía a 
falta de cuatro jornadas que podíamos estar salvados 
los últimos resultados fueron desastrosos para nues- 
tros intereses y en la ultima jornada nos salvamos con 
una transcendental victoria contra el Ostadar. A pesar 
de todo quiero agradecer a Gorka Alvarez y a todos 
los chavales sin excepción el esfuerzo que han reali- 
zado por conseguir el objetivo final y también agrade- 
cer a los padres de este grupo que en los años que lle- 
van en el club siempre han mantenido un ambiente 
esplendido entre ellos con sus comidas y hamaiketa- 
kos. 

En esta categoría en la cual no existen ascensos ni 
descensos hemos tenido un año tranquilo. Egoitz ha 
realizado un buen trabajo de aprendizaje con los 
suyos que esperemos lo sepan aprovechar la próxima 
temporada en el cadete honor, terminando sexto en la 
liga regular y obteniendo un espectacular subcampeo- 
nato de copa en una final en la cual tuteó al propio R 
Unión a la postre campeón tanto de la liga como de la 
copa y teniendo el honor de ser el único equipo que 
consiguió derrotar al R Unión en toda la temporada, 
buen trabajo Egoitz. 

Pasamos al Infantil de Honor, este equipo también 
realizó una muy buena primera fase clasificándose 
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para la fase de campeones y de esta manera librando 
posibles pérdidas de categorías. Pudiendo llevar un 
trabajo de formación mas tranquilo, sin depender 
tanto de los resultados y aunque han sufrido mucho en 
la categoría, espero que el esfuerzo haya merecido la 
pena. Omar y Alex llevan muchos años con este grupo 
y eso también puede que les haya pesado, la tempora- 
da se les ha hecho muy larga, gracias a todos. 

El Infantil txiki ha tenido una temporada muy similar 
a los haundis, buena primera fase pero sufriendo 
mucho en la segunda. Aquí el amigo Iñaki Anso ha 
realizado un buen trabajo tanto entre semana como 
durante los partidos dándoles "kaña" cuando hacia 
falta ya que ha estas edades se "dispersan" demasiado 
dentro del campo de futbol. 

Por último y en cuanto a los chicos se refiere deciros 
que estos nos han dado una de las alegrías de la tempo- 
rada consiguiendo el titulo de campeones de copa en 
una apasionante final de 3X1 entre Añorga, Aloña 
Mendi y Hondarribia consiguiendo empatar el primer 
encuentro contra el Alofia para en el segundo ganar al 
Hondarribia y llevándonos el trofeo de campeones al 
vencer el Hondarribia al Aloña ante el jubilo de todos 
los chavales y padres y el consiguiente paso por la 
ducha del prestigioso técnico Mikel Ferradas que 
empezó esta temporada de la mano de Jesús Berm y la 
terminó de la de Joseba Urdangarin. Vamos a darle a él 
todos los meritos en su primer año como responsable 
de un equipo. Zorionak a todos lo que de una manera u 
otra habéis intervenido en conseguir este trofeo. 

Pasemos a las chicas del Nacional, este año nuevamen- 
te la Real que incorporó a dos de nuestras mas impor- 
tantes jugadoras, mas algunas bajas por diversas cir- 
cunstancias, nos obligaban a recomponer el equipo, 
incorporando a varias jugadoras provenientes de otros 
clubs y subiendo a algunas de nuestro equipo de territo- 
rial. Eso más la incorporación como máximo responsa- 
ble deportivo del equipo de Unai Gazpio nos hacía pre- 
sagiar que íbamos a tener una temporada complicada 
pero ilusionante y así ha, sido, ilusionante porque a 
todos nos apetecía ver de nuevo a Unai entrenando chi- 
cas y complicada porque esta categoría cada día lo es 
más para los clubs gipuzkoanos. Al final, aunque el río 
no se ha desbordado no ha estado lejos y hemos sufrido 
más de la cuenta y de lo que el grupo se lo merecía: 
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Aunque nuevamente habrá bajas. el bloque se mantiene 
y seguiremos peleando para poder estar donde este club 
se lo merece, con los de arriba. 

El territorial femenino sigue en su progresión de todos 
los años, clasificándose para la fase de ascenso como 
los últimos años y no muy lejos de los primeros, pele- 
ándose con equipos mucho mas veteranos que ellas y 
aprendiendo a competir para poder llegar pronto al 
equipo de arriba. Buen trabajo el de Fer, aunque pen- 
samos que ya se la a pasado el "arroz" y el próximo 
año desempeñara otras taras dentro del club, pero 
cerca del campo. Gracias Fer por estos años en el 
mundo del futbol femenino, espero que te hayan ser- 
vicio de experiencia. 

Que cerca lo tuvimos y como se nos escapó al final, el 
equipo del cadete femenino estuvo muy cerca de con- 
seguir ganar su liga, una liga muy nueva (lleva solo 
dos años) pero muy competida y hasta pocas jornadas 
para terminar estuvieron tres equipos peleando por 
llevarse el gato al agua pero al final las chicas de 
Itxasne y Alex O. no lo consiguieron quedando terce- 
ras. Enhorabuena a todo el grupo. 

Por último os hablaré de nuestras niñas de ORO el 
infantil femenino, de la mano de Eider Garcia nuestra 
jugadora del territorial que en su primer año como 
entrenadora ha conseguido, primero, quedar campeo- 
nas de Gipuzkoa para después conseguir en Gazteiz 
proclamarse campeonas de Euskadi en unas finales no 
aptas para cardíacos, consiguiendo empatar en la pri- 
mera jornada ante las alavesas de Aurrera para en la 

segunda denotar a las vizcaínas por un apretado tres a 
dos. Decir que este equipo no ha cosechado ni una 
sola derrota en todo el año, empatando tan solo dos 
partidos en el transcurso del mismo, aquí tenemos una 
nueva camada de jugadoras que espero nos den 
muchas alegrías, si nos dan tiempo claro esta, 
ZORIONAK. 

En cuanto a las chicas deciros que varias han estado 
entrenando con la Real de cara a posibles incorporacio- 
nes para. La próxima temporada al igual que algún 
chico también, comentaros que dos de nuestras chicas 
(Ainhoa y Nerea) se han proclamado campeonas de 
España con la selección de Euskadi sub. 18, eso si des- 
graciadamente ninguna de las dos pudieron disputar la 
final por lesiones y estudios, pero algo nos toca. 

No quiero despedirme sin mencionar una serie de 
temas importantes. Deciros que desde el pasado mes 
de Abril el nuevo coordinador deportivo del club 
Iñaki Anso está trabajando para la próxima temporada 
y no nos pille el tren como sucedió el año anterior, 
esperando hacer unos equipos competitivos en todas 
las categorías y recuperar el lugar donde nos corres- 
ponde estar por historia y por club, no va ha ser fácil 
pero trabajaremos para ello. 

Antes de despedirme tengo que agradecer al grupo de 
gente que sin ellos esto no hubiera sido posible. 

Jon Kepa, Kike, Alex O, Imanol, Joseba, Jesús Berra, 
Miguel, Iñaki O, Jon, Jokin, Oier Otabarte, Oier 
Berra, Aitor, Iñaki A, Fernando y alguno mas que me 
dejare, muchas gracias a todos. 

FUTBOL ESKOLA 

E
staba  todo el campo cubierto de blanco, de 
blanco de "canicones" de granizo. Decenas de 
niños se refugiaban en las instalaciones, mez-

clados con madres, padres, monitores, las chicas de 
Añorga K.K.E. que entrenaban a continuación... 

Pero de repente, las nubes pasaron, dejando una cla- 
ridad y un sol radiante... las camisetas de "Añorga 
K.K.E. Futbol Eskola" iban saltando progresiva- 
mente al campo, en el que destacaba el colorido chi- 
llón de conos, vallas, petos, porterías y multitud de 
balones. Los chavales, jugando con el manto blan- 
co, demandaban a los monitores que el entrena- 
miento continuara... 

El primer año de Añorga K.K.E. Futbol Eskola, 
ha sido una gozada y una experiencia preciosa 
para los más de 150 niños y niñas que han parti- 
cipado en dicha actividad. Las sesiones de entre- 
namiento se han celebrado los lunes y los viernes 
desde las 17:30 a las 19:00 de la tarde, y en gene- 
ral hemos disfrutado de cada entrenamiento 
padres, directivos, monitores, y sobre todo los 
alumnos. A estos entrenamientos hay que añadir 
los numerosos partidos de carácter amistoso que 
hemos disputado en Añorga, basarte, San Patri- 
cio etc. Desde que comenzaran los entrenamien- 
tos, allá por el seis de octubre, y hasta que han 
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concluido, la respuesta de toda la gente que  

hemos estado involucrados en este nuevo proyec- 
to para el club (hay que recordar que la escuela  

que venía desarrollándose en años anteriores no  

era sección de Añorga K.K.E.) ha sido inmejora- 
ble.  

Ha sido una actividad para la iniciación técnico-tác- 
tica en este maravilloso deporte a los mas pequeños  

(niños de entre seis y doce años). Pero al mismo  

tiempo, ha servido para ir adentrando valores de res- 
peto, compañerismo y deportividad. Sin duda las  
mejores bases para hacer de los niños buenos depor- 
tistas, pero sobre todo buenas personas.  

Tal ha sido la aceptación de este proyecto, que con  

vistas al verano hemos decidido llevar a cavo lo que  

hemos denominado Futbola Udan 2009. Esta activi- 
dad tendrá como objetivo, al igual que la escuela, el  

aprendizaje de los mencionados valores tácticos y  

humanos, y la respuesta de los chavales está siendo  

inmejorable.  

Iñaki  Anso-  

Director de la Escuela de Futbol Añorga K.K.E.  
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AÑORGA K.K.E.  ORAIN DELA 25 URTE 

Aurten betetzen dira 25 urte Añorgako nesken futbol taldeak Espainiako kopako finala jokatu zuela 
Galiziako Karboren taldearen aurka. Urteak dezente pasa badira ere, oroitzapenak bere horretan dirau. 

• 

AÑORGAK RIAZORREN JOKATU ZUENEKOA 

M
ende  laurden igaro da Añorgako futbolak 
bere historiako pasarterik garrantzitsuena 
igaro zuenetik. Hogeita bost urte, neska koa- 

drila batek, geure auzoaren izena eta izana lau haize- 
tara zabaldu zuenetik. Bi hamarkada eta erdi, Añor- 
gak bere izena emakumezko futbolaren zeruan 
urrezko hitzekin idatzi zuenetik. Gutxi batzuk pentsa- 
tu zuten, laurogeiko hamarkada hasiera horretan 
Amassorrain ikastolaren inguruan batutako neskatila 
horiek, ordura arte gizonei zegokien kirolean jaun eta 
jabe izango zirela urte askoz, estatuko emakumezko 
futbolean erreferente argi eta garbia bilakatuz. 

Esan bezala, 80ko hamarkadaren hasieran kokatu 
behar gara Añorgako emakumezko futbolaren hasta- 

penak behar bezala ulertzeko. Carlos Romero ahaz- 
tezinak, berehala sumatu zuen Amassorrain ikasto- 
lako jolasaldietan egunero elkartzen zirela hainbat 
neska baloiaren atzetik korrika egiteko. Baino histo- 
ria honekin aurrera egin baino lehen, Carlos zenaren 
oroitza ezin dugu inolaz ere albo batera utzi. Gizon 
honi zor dio auzoak emakumezkoen futbolak zuen, 
duen eta izango duen indarra geure artean. Izan dai- 
tezela lerro hauek omenaldi txiki bat bere irudiari. 

1980. urtea. Carlos eta beste hainbat lagunek buruturi- 
ko lanaren ondoren, azkenean neskek osaturiko auzo- 
ko lehen taldeak Kontxako hondartzako txapelketa 
eskuratzen du. Momentu honetatik aurrera, Amasso- 
rrain Añorga Kirol Elkartea nesken futbol taldearen 
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ORAIN DELA 25 URTE  AÑORGA K.K.E.  

izena geroz eta oihartzun handiagoa hartuz doa, garai  

horretan dauden nesken talde urrien artean. Taldeko  

partaideak gainera, auzoan aski ezagunak diren kide- 
ak; Itziar, Marian, Kontxi... Denboraldia joan denbo-  

raldia etorri, eta taldea esperientzia bereganatuz doan  

heinean, 1984 urtera iristen gara.  

Taldea koxkortu zen. Umetasunetik gaztetasunera  

egin zuten salto Añorgako futbolari hauek, eta joko  
maila paregabea zen. Carlosen gidaritzapean, den-  

boraldi hasieran pentsaezina zen marka eskuratzen  

zuten, Espainiako kopako finalerako sailkapena.  

Final honen lehen partidua Coruñako Deportivoren  

Riazor futbol zelai ospetsuan jokatu zen 1980ko  
ekainaren 4ean Karbo Deportivo taldearen aurka, 4  
eta 2ko azken emaitzarekin galiziarren aide. Berriak  
izugarrizko oihartzuna eskuratu zuen Añorgatik  

kanpo. Bigarren partidua Gipuzkoako futbolaren  

bihotzean jokatzen zen: Atotxan. Mandasko Dukea- 
ren kaleko zelai zaharrak ordura arte nesken futbo-  
lak geure probintzian batutako zalego kopuru han- 

dienetakoa hartu zuen bere harmailetan. Ehunka  

besaulki bete ziren, giro paregabea sortu zelarik.  
Kanporaketa zaila zegoen, baina Atotxak, zalegoak  

eta jokalarien kemenak balentria bat burutzea posi-  
ble zela argi uzten zuten. Emaitza añorgatarren  

aldekoa izan zen 2 eta 1, baina Karboko neskek  
eskuraturiko errenta gainditzea ezinezkoa suertatu  

zen zoritxarrez..  

Atsekabeturik (epaileak ez zuen askorik lagundu),  

baina lana behar bezala egin zuten sentsazioarekin  

atera ziren geure neskak Atotxatik 1980ko ekaina- 
ren 11ko eguerdi horretan. Espainiako txapeldunor-  

de zen hamazazpi urtetik beherako bataz besteko  

adina zuen talde añorgatarra, eta zalantzarik gabe  
etorkizunean poztasun asko eskaintzeko parada  
izango zuen. Egun horretatik aurrera, garaipenak  

dira esandakoaren adibide garbiena; hiru liga titulu  
eta beste hainbeste kopa eskuratu zituzten Gipuzko- 
ako nesken futbolean zeresan itzela eman zuen eta  
ematen ari den talde zoragarri honek.  
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PILOTA 

U
rte mordoa dira Elkarteko pilota sailak lorpen 
 ugari eskuratzen dituela Euskal Herritik zehar 
ospatzen diren hainbat lehiaketetan. Geure 

pilota saila Gipuzkoa eta Euskal Herri mailan errefe- 
rente bilakatu zen aspaldi, eta urteetan zehar eskura- 
tutako ospea mantenduz doa urtea joan eta urtea eto- 
rri. Argi dago azpiko kategorietatik nagusienetara 
burutzen ari den lanai( emaitza nabarmenak uzten ari 
dela. 

Aurtengo denboraldian aipagarriak diren garaipen 
mordoa ekarri dituzte sekzio honetan haritzen diren 
kategoria desberdinetako hirurogei bat pilotariek. 
Honela, txikienetatik nagusienetara salto eginez, 
txapelketa ugaritan nagusi atera dira geureak. Alebi- 
netan, Ximon Aranburu eta Aitor Aiestaranek osatu- 
riko bikoteak Donostialdeko txapela irabazi zuten 
geure ingurutako pilotan gaztetxoen artean nagusita- 
suna erakutsiz. 

Gipuzkoako txapelketan, bi modalitateetan ibili dira 
fin geureak, bai eskuz binaka eta banaka. Jubenilen 
kategoria izan da arrakasta gehien lortu duena Iban 
Jauregik banaka lorturiko txapelarekin, eta Loidi- 
Maiza bikoteak binaka lorturiko garaipenarekin. 
Bikote honen garaipen gosea ez dela agortuko diru- 
di, Iazko Añorgako Jolas Etxea txapelketan garaipe- 

na poltsikoratu zutelako Kadete mailan. Ildo beretik, 
ezin da aipatu gabe utzi geure txapelketa honetan 
Jauregik eta Arzelusek erdietsitako garaipena jubeni- 
letan. 

Geure pilotan zailduenak ere ez dira atzean gelditu, 
eta bai senior zein nagusien mailan txapelak jantzi 
dituzte lehiaketa desberdinetan. Lodosa eta Amu- 
rrioko lehiaketetan esaterako, Mikel Intxaustik eta 
Julen Hernandezek beraien maila agerian utzi eta 
garaipenak auzora ekarri zituzten.Mikel nagusi izan 
zen Nafarroako herrian eta Julen Araba inguruetan. 
Biak banakako modalitatean. Seniorretan, Iñaki Jau- 
regik banaka poltsikoratutako Zaldibarko txapela 
ezin dugu aipatu gabe utzi. 

PEÑAGARIKANO: 
TXIKIENENTZAT MOTIBAZIOA 

Aurtengo denboraldian, aurpegi aski ezaguna batu 
da Añorga K.K.E.ko pilotan gazteen artean entrena- 
tzaile aritzeko. Goi mailako pilotaria den Kepa 
Peñagarikanorekin harremanetan jarri ziren pilota 
arduradunak eta azpeitiarrak gogoz hartu zuen txi- 
kienei bere jakinduria helarazteko ardura eta konpro- 
mezua. Zalantzarik ez dago, modu berean, ume 
askorentzako eredua den kirolari honek lehendik 

Iazko /olas Etxea txapelketako jokalariak Elkarteko arduradunekin batera 
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bazegoen ilusio eta gogoa gehitu egin duela, eta 
pilotari gazteentzako "amu" bikaina bilakatu dela. 
Ea datorren denboraldian ere geure artean dugun 
Atano III.a pilotalekuan entrenamendu saioak 
zuzentzen. 

AÑORGAKO PILOTA MUGAK 
ZEHARKATUZ 

Urtearen gainbegiratu honen baitan irakurle gehienen- 
tzako ezezaguna izango den berria da honakoa. Elkar- 
teko pilotaria den Garikoitz Erroizenea hernaniarrak 
bizitako esperientziaz ari gara. Hogeitazazpi urteko 
pilotari hau Euskal Herriko selekzioak hautatu zuen 
beste bost pilotarirekin batera Italiako iparraldean 
kokatzen den Niza Monferrato hirian ospatu zen 

INTERNATIONAL ONE WALL CUP lehiaketan 
pane hartzeko. Garikoitzek baditu bizipen eta garai- 
penak tankera honetako leihaketetan, 2006an mundu- 
ko txapeldun izan bait zen Edmontonen ospatu zen 
binakako One Wall txapelketan. Garaipen honetaz 
gain, Euskal Herriko azpi txapeldun izatea lortu du 
aurten binakakoan, One Wall modalitatcan baita ere. 

PALAN ERE FIN 

Eskupilotarekin batera, elkarteko pala jokalariek ere 
garaipenak erdietsi dituzte. Honen adibide garbia da 
paleta gomazko hirugarren kategorian Etxeberriak 
eta duela gutxira arte goi mailako pilotari izandako 
Unanuek eskuraturiko txapela Altzatarra elkartearen 
aurka. 
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TXIRRINDULARITZA 

B eharbada  txirrindularitzako saila da elkartean 
 gutxien ikusten denetakoa. Iaz hasi zen kiubeko 
atal hau martxa hartzen, urteetan zehar geldirik 

egon ostean, eta kide aldetik federatu gehien dituen 
sekzioa dugu, seiehun fitxatik gora ditugularik. Negu 
partean eguraldiaren ondorioz burutzen den etenaldia- 
ren ostean, giroak hobera egin ahala txirrindularitza 
probak ugarituz doaz Euskal Herri osotik zehar, eta 
Añorga K.K.E.ko txirrindazaleen ekipamendua aste- 
bururo errepideetan ikusteko parada izaten dugu maiz. 

Geure txirrindazaleak Gipuzkoa inguruetan ospatu 
diren probetan ikusi izan ditugu; Deban, Donostian, 
Eibarren, Zarautzen, Azkoitian edota Urretxun ospa- 
tutako martxetan esaterako. Hauez gain, iazko azaroa- 

ren 16an ospatu zen Aranorako irteera ezin dugu aipa- 
tu gabe utzi. Urteetan zehar ohikoa bilakatu den irtee- 
ra honk oso harrera ona izan zuen auzoko eta kanpo- 
ko txirrindazaleen artean, egun bikaina igaro zutelarik 
animatu zirenek. Bazkaria ere burutu zuten behin Ara- 
nora iritsita, eta aurrerantzean berriro ere burutzeko 
ekimena dela pentsatzen dugu. 

Uztailetik urrira bitartean Euskal Herriko geografian 
zehar burutuko diren txirrindularitza proben artean 
Donibane Loitzun, Orexa, Senpere edota Lizartzako- 
ak aurkitzen dira, beraz jende guztia animatu nahi 
dugu parte hartzera. Informazio gehiago www.anor- 
gakke.org  webgunean topatuko duzue, txirrindulari- 
tzako atalean. 



AÑORGA K.K.E. 

• 

XAKE 

NO PUDIMOS PERMANECER EN PRIMERA 

Otra vez volvemos a la segunda categoría de la Liga 
Guipuzcoana de Ajedrez. Una categoría que se nos 
queda pequeña, porque pienso que somos un equipo 
de Primera, pero debemos rendir al 100% porque 
sino, ya se sabe. 

Repasemos la competición: 

Comenzamos perdiendo por la mínima contra Fortuna 
con derrota del que suscribe y tablas de Félix Aguado, 
Juan Mari Zurutuza e Iñaki Arzelus que debía ganar 
su contienda con Philippe Bayrakdar, pero se equivo- 
có. Y firmó las tablas. En la segunda ronda, empata- 
mos con Txaturanga de Mutriku, en donde yo salí 
derrotado en una partida complicada, así como Juan 
Mari Zurutuza. Vencieron Félix Aguado e Iñaki Arze- 
lus. La tercera jornada fue una de las claves del des- 
censo, ya que se perdió con Zarautz C por 3 a 1 victo- 
ria de Juan Mari Zurutuza, pero según el desarrollo de 
las partidas el resultado debía ser a nuestro favor, pero 
tanto Félix Aguado como Iñaki Arzelus erraron en sus 
análisis y salieron derrotados ante Moisés Soliflo y 
Javier Vilches, respectivamente. En la cuarta ronda 
perdimos con Andoain por 3 a 1 en donde Iñaki Arze- 
lus fue el único que salvó el punto venciendo a Juan 
Miguel Imaz. Con Hernani perdimos por 3-1, en un 
encuentro en donde Iñaki Arzelus perdió una partida 
totalmente ganada ante Isidro Esnaola que le engañó 
en una sutil jugada en donde Iñaki entro a saco y per- 
dió inocentemente. En la sexta ronda perdimos con 
Gros por 3-1, yo fuí el único victorioso en una partida 
en donde la suerte se alió conmigo. En la séptima 

empatamos con los campeones, Baiona, en su casa y 
en un encuentro memorable en donde yo gané a Alain 
Darrigues en una increíble partida, mientras Félix 
Aguado y Juan Mari Zurutuza hicieron tablas con 
Jean Paul Tholey y Bernard Daubas, respectivamente 
y derrota de Iñaki Arzelus ante Henri Ribeiro..En la 
octava ronda derrota fulminante por 3-1 a ante 
Zarautz B, y en la novena también cafmos por 3-1 
ante Anaitasuna Kakute de Azkotia con victoria sona- 
da de José Ramón García ante Aníbal Fernández. En 
la décima, Irun nos sacudió por 3-1 en donde el punto 
lo conseguí ganando a Pedro Mari Pastor, la primera 
partida que le gano en mi dilatada existencia. En la 
última jornada y con un pie en segunda, ganamos por 
la mínima a San Andrés de Arrasate. En resumidas 
cuentas perdimos muchos puntos, necesarios para 
mantener la categoría. 

Por otra parte, en los campeonatos individuales Iñaki 
Arzelus consiguió ascender a Segunda categoría, lo 
que demuestra el ascenso de este veterano jugador. 

Para terminar, lo de siempre, nuestro caballo de bata- 
lla es un local propio para el ajedrez en Añorga, pero 
reconozco que no he dedica el tiempo preciso para 
promocionar el ajedrez en el barrio en donde sé que 
hay madera y muchos jóvenes que podían encuadrarse 
en nuestro club. Espero que en la próxima temporada 
organicemos torneos sociales para todo Añorga, de 
momento ya sabéis dónde encontrarme en el Tfno: 
628663818. 

Mikel Zubia 

Z; 
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DANTZA 
Dudarik gabe, Guti gure lagun eta atabalariaren agurrak markatu du aurtengo jarduna Arkaitz taldean. 

Galera handia izan da, ez bere izaera baikorragatik eta alaiagatik bakarrik, baita gertatu zen 
moduagatik ere, eta beti mantenduko den arrasto eta oroitzapen ahaztezina utzi du gugan 

JOSEMARI GUTIERREZ "GUTI" 

Estábamos probando el sonido para la actuación de la 
consti, 

"atabalaren tarrapatatan, sortzen zitzaigun algara". 

Teníamos dudas de poder bailar, pues era una tarde 
lluviosa, 

"zaparradaren tarrapatatan, heldu zen ur gazitara". 

Una voz quejosa interrumpió el sonido, 

"taupada baten tarrapatatan, joan zaren arren 
jada". 

GUTI se fue, pero su recuerdo y su vitalidad quedará 
para siempre con nosotros, 

"atabalaren zaparradaren, taupadan biziko gara". 

jotzera etortzen zen atabalarieta- 
ko bat zen; eta bizitzaren kasuali- 
tatez, GUTI gure lagunaren afta 
ere  bazen. 

GUTI, Argiako txistulariekin 
batera hasi zen jotzen, eta beraie- 
kin batera hasi zen Añorgara 
etortzen. Festetako diana piloa 
eta dantza taldeko makina ema- 
naldi. Berrogei urtez gure anean 
egonak, Arkaitz taldeko kide 
egin zuten. 

Nos dijo adiós en la Parte Vieja donostiarra, donde el 
nació. Y junto al grupo Arkaitz, al que tanto aprecia- 
ba. Pensamos que fue justo como a él le hubiera gus- 
tado. 

Ez zuen hitzordu bakar batera ere hutsik egiten, beti- 
rako baitzituen markatuak bere egutegian. Karmen 
egunean beti, han azaltzen zen bere atabalaren kon- 
painian aurreskuko dantzariei laguntzeko prest. 

Ez zen ez ordea edonolako atabala hura, GUTIren ata- 
bala zen. Hobe esanda "Tximua"-ren atabala zen. 
"Tximua", Isidro Ansorenarekin batera, gure auzora 

¡Qué pasa campeón! Era uno de sus saludos preferi- 
dos. 

Seguro que cada uno de nosotros tenemos alguna 
anécdota vivida con él, por eso nos quedaremos con 
su recuerdo para siempre. 

"Aquí campamento base, halcón llamando a águila" 

Fue un 12 de septiembre de 2008. 

lazko festetako emanaldiko dantzari, txistulari eta 
arduradunak 

lazko aurreskua 
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Gainontzean, zuzendari berria dugu Arkaitzen eta iazko 
irailetik Garikoitz Otamendi ari da Ian horretan. Aunt- 
ko lau urteetan lan handia egin duen Oier Mendiolaren 
lekukoa hartu du Otamendik. 

Urtean zeharreko jardunean, haurren dantza-eskolak 
lanean dihardu. Hala, dantzari txikien eguna antolatu 
dugu aurten. Maiatzaren 23an, eguraldi bikainak lagun- 
duta, egin genuen, Astigarraga, Antigua, Asteasu eta 
Goizuetako taldeetako dantzari gaztetxoekin batera. 

Nagusien taldekoak ere  aritu gara han eta hemen. Iazko 
abuztuan Baionako Aste Nagusian eta Martzilako feste- 
tan dantzatu genuen. Aurtengo maiatzean, Beasaingo 
Loinaz jaien egitarauaren barman,  hango dantzari egu- 
nean parte hartu genuen, Euskal Herriko talde batzuekin 
batera. Uda honetarako aurreikusita ditugu emanaldiak, 
Donostiako Aste Nagusian, Irunen, eta Iruñan. 

Bestalde, Karmengo Amaren egunean, Brokel-dantza- 
ren zikloa egingo dugu, eta soka-dantzarekin batera, 
artero  egingo dugu. 

Ostegunero elkartzen dira, halaber, helduen ikastaroko- 
ak. Dantzarako gogo bizikoak denak, emanaldi txiki bat 
ere  eskaini zuten, Donostiako dantza-taldeek antolatuta- 

lazko festetako emanaldiko une bat 

ko Euskal Inauterian, Konstituzio plazan, aurretilc Alde 
Zaharreko kaleak animatzen aritu ondoren. 

Amaitzeko, pozgarria eta behanezkoa da guretzat auzo- 
tar guztiek, urtean zehar antolatzen ditugun ekintzetan 
laguntzea eta parte hartzea. Eskerrak eman nahi dizki- 
zuegu denoi eta bakoitzari, bereziki, auzoko elkarteei, 
Atotxa-Erreka eta Errekalde elkarteetakoei. 

KULTURA 

A*  urtengo kultur jardun aipagarriena bi urtez z
behin Elkarteak antolatu ohi duen Orixe saria 
zan da. Otsaila eta martxoan genituen saioak 

eta Ibai Esoain izan dugu 12. edizio honetako txapel- 
duna. 

Ibai Esoain bertsolari oriotarra izan da aurten jokatu 
den 12. Orixe Bertsolari Sariketaren irabazlea. 
Bigarren saria beste ajotar  batek eraman zuen: 
Iñaki Gurrutxagak. Horietaz gain, ohi den bezala, 
Amassorrain ikastolak sari berezi bat ematen dio 
entzuleen ustez kartzelako gaian ondoen aritutako 
bertsolariari; aurtengoan Migo Manzisidor "Man- 
txi" izan da sari berezi horren irabazlea. Finala mar- 
txoaren 14an jokatu zen Antxon Aiestaran Kultur 
Etxean, eta bertan, aipatutako hiruez gain, beste 
bertsolari hauek ere kantatu zuten: Iñigo Izagirrek, 
Unai Muñoak eta Jokin Urangak. 

Finalean bertsolariek egin beharreko lana hauxe izan 
zen: ofiziotan, zortziko nagusian, hiruna bertso; ofi- 
ziotan, zortziko txikian, hiruna bertso; ofiziotan, 

hamarreko txikian , hiruna bertso; banaka, bina puntu- 
ri erantzun; kartzelan, gai bat emanda, hiruna bertso 
neurri eta doinu librean. 

Finalaren aurretik, ordea, hiru kanporaketa jokatu 
ziren, lagun arteko giroan, Enekalde Elkartea ohiko 
topalekua zen bertsozaleentzat. Aurten, ordea, 
Lukainkategin eta Gure Kabia Elkartean jokatu dira 
beste bi kanporaketak. Eta antolakuntza oso gustura 
dago bietan jasotako erantzunarekin. Lukainkategi 
jatetxeko eta Gure Kabia Elkarteko kanporaketak, 
bereziki, oso beroak izan ziren. 

Guztira, 18 bertsolarik hartu dute parte aurten sari- 
ketan, horietatik 2 bizkaitarrak, 2 nafarrak eta gaine- 
rakoak gipuzkoanak. Bertsolariak oso gustura aritu 
dira Añorgan. Askorentzat ohiko plaza da Orixe sari- 
koa, eta ilusioz etortzen dira bestela plazan nekez 
elkartzen diren bertsolariekin batera kantatzera. 
Beste batzuentzat lehendabiziko urtea izan da aur- 
tengoa, eta esker oneko agertu dira aukera eman iza- 
nagatik. 



AURREKO URTEETAKO IRABAZLEAK 

• 1972 Euxebio Igartzabal 

• 1975 Xabier Zeberio 

• 1976 Juan Mari Narbaiza 

• 1977 Jon Enbeita 

• 1978 Luis Otamendi 

• 1997 Arkaitz Goikoetxea 

• 1999 Pablo S•uberbiola 

• 2001 Ainhoa Agirreazaldegi 

• 2003 Estitxu Eizagirre 

• 2005 Ekaitz Goikoetxea 

• 2007 Unai Agirre 

• 2009 Ibai Esoain 
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Kanporaketa fasean, saio bakoitzean seina bertsolarik 
hartu zuten parte, beraz, eta egin beharreko lana fina- 
lekoaren berdina zuten, salbuespen honekin: kartzela- 
ko ariketan, hamarreko nagusian, azken puntua eman- 
da, bertso bana osatu behar zuten aurrena; ondoren, 
gai bat emanda, bina bertso neurri eta doinu librean. 
Saio bakoitzetik bi lehenengoek eskuratu zuten final 
handian kantatzeko aukera. 

Orixe sariketa Añorgako Kultur eta Kirol Elkarteak 
antolatzen du, eta aurtengoarekin 12. edizioa osatu du. 
Sariketa hau 1972an abiatu zen, Joxe Mari Aranalde- 
ren eskutik. Ondoren, hiru urteko hutsunea izan eta 
gero, 1975ean berrekin zitzaion berriro, eta urtero 
jokatu zen 1978ra arte. Berriro ere, hainbat urtetako 
hutsunearen ondoren, 1997tik gaur arte bi urtetik 
behin antolatu izan da Orixe sariketa. 

Sariketa honen helburua izaten da, besteak beste,aste- 
roko plaza zirkuituetatik aparte dabiltzan 22-23 urte- 
tik gorako bertsolariei aukera bat eskaintzea. Izan ere , 
bertsolari hauek eskolarteko sariketen ibilbidea atzera 
utzia dutenez eta beste sariketetarako (Xenpelar, 
Lizardi, Osinalde,...) adina gainditua dutenez, ez dute 
aukera gehiegirik izaten plazan jendaurrean kantatze- 
ko. Dena den, aurtengoan ere  garbi utzi dute merezi 
duela haiei aukera ematea. 



añorgako  
erraldoiak  
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ERRALDOIAK  

G
ure  artean jendeak  
ondo dakiañorgata-  
rrok gure buruhandi  

eta erraldoiak benetan maite  
ditugula. Horrela ikus daiteke  

urtero auzoko festetan. Hor-  

txe ditugu gurasoak euren  

seme-alabekin buruhandien  
aurrean korrika dabiltzala.  

Eta bitxiena zera da, horieta- 
ko asko eta asko jada ez direla Añorgan bizi, baina txi-  

kitan bizi izan zituzten beldurrez eta zorionez betetako  
une haiek gogora ekarri nahi dituzte.  

Duela him  urtera arte, gure konpartsa auzoko festetan  

bakarrik ikusten genuen kaleetan zehar diana zela eta.  
Batzutan nahiko zaila izaten zen (gero eta gehiago)  
laupa bost lagun topatzea erraldoiekin ibiltzeko, baina  

Donostiako II2RINTZI konpartsarekin lortutako harre-  

manari esker, guretzat guztiz berria zen mundua zabal-  

du zen, hau da, erraldoi eta buruhandien konpartsen  
mundua. Horrela, Imanol Loidi bum  dugularik, zenbat  
pertsona lanean ari gara konpartsa serioa osatu nahian,  

konpromisoa onartu eta parte hartu nahi duen jendearen  
laguntzaz alegia.  

Zentzu horretan, jadanik eman ditugu zenbait urrats  

konpartsaren nortasuna eratzearren. Lehenik eta behin  
logoa eta izena finkatu genituen (goiko aldean ikus dai- 
tekeenez). Jarraian, Cementos Rezola eta Añorga 'GCE- 
aren laguntzari esker, uniformea ere erabaki genuen:  
niki txuria, praka urdina eta gerriko berdea. Gum  txis- 

tulari miresgarrien eta aparteko trikitilarien laguntzaz  

ere, gure auzotik kanpo burutuko diren ekitaldietan  

esku hartzeko prest gaude.  

Ikus dezagun jarraian urte honetan zer nolako ekital-  

diak izan ditugun gum  erraldoi eta buruhandiekin. Has  
gaitezen iazko festetan ospatu genuen AÑORGAKO  

ERRALDOI ETA BURUHANDIEN II. TOPAKETA-  
REKIN.  

Saio horretan honako konpartsa hauek parte hartu  
zuten: Donostiako kaiko konpartsa, Goizuetako erral-  

doiak, Irrintzi Konpartsa eta Añorgako Erraldoiak.  
Lezoko konpartsa azkenean ez zen etorri, printzipioz  

etortzekoa bazen ere . Uste dugunez, eguraldiagatik ez  
omen ziren etorri. Egia esateko, goiz osoan euria egin  

zuen eta azkenean konpartsak frontoian dantzan ibili  

ziren besterik gabe, ibilbidea ezin izan bait genuen  
osatu.  

Burutu genuen lehen irteera Donostiako kaian izan zen,  
aurretik beraiek Añorgara etorri baitziren. Goizean  

Alde Zaharreko kaleetan barrena ibili ginen dantzan eta  
eguerdi aldera herri bazkaria izan genuen. Benetan  
aparteko eguna izan zen. Zoritxarrez ez zen gauzan  

bera gertatu abuztuaren 15ean. Donostiako Aste Nagu- 
sia zela eta, urtero ospatzen den kontzentraziora hurbil-  
du ginen, baina aurten euria gogoz bota men  eta azke- 
nean Konstituzio plazako arkupetan barrena bueltaka  
ibili ginen.  

Dena den, gure erraldoi eta buruhandien historian une-  
rik garrantzitsuenetako bat bizi genuen joanden urtean  

^ 7  
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IMANOL LOIDIRI OMENALDIA 

Joan den urtean festa garaian ospatu genuen Erral- 
doien II. Topaketan Imanol Loidi omenaldi xumea 
baina merezitakoa egin genion. 

Gutako askok oraindik gogoan ditugu urteetan 
zehar erraldoi eta buruhandiak zaintzen zituzten 
lagunak, esaterako, Jesus Zapirain, J.A. Morcillo 
"Morci", J.L. Gaston "Txorre", eta beste hainbeste. 
Horien artean ere  Imanol gure lagun zintzoa dugu. 
Gezurra badirudi ere, 25 une bete ditu figura horiek 
zaintzen. Laguntzaile bezala hasi eta orain nagusi 
bilakatu zaigu. 

Horregatik omenaldi txiki bat egin genion erraldoiak 
zaintzerakoan bere lan ona eskertu nahian eta aldi 
berean konpartsaren urrats berri honetan izan duen 
jarrera apartagatik. 

 

Iñaki Otabarte Añorga KKEko presidenteak plaka 
eskaini zion. Horrez gain, Irrintzi Erraldoi Konpar- 
tsako kideek, Asier eta Nahia, hainbat oroigarri 
eman zizkioten eskainitako laguntza eskertu nahian. 

 

Zorionak Imano! eta urte askotarako!! 

Molins de Rei Kataluniako herrira egin genuen bidaiari 
esker. Aste buru osoa eman genuen bertan eta Joan 
ginen guztiok oso inpresio ona eta beroa jaso genuen. 
Zaila da han bizi izandako dena azaltzea, baina tira, 
xehetasun batzuk aipatuko ditugu. 

Autobusean joan ginen bi konpartsa baten, Irrintzi eta 
Añorgako erraldoiak, eta noski, txistulari eta trikitila- 
riekin. Denok Txonio txofer genuela primeran joan 
ginen. 

Molins de Rei herrin iritsi eta festa larunbat arratsalde- 
an hasi zen. Herrian barrena dantzan ibili ginen beste 
erkidegoetatik etorri ziren konpartsei ere ongi etorria 
emanez (Mallorka, Angoi, Castello, Euskadi, eta abar). 
Bukaeran, eta Udaletxeko plazan sartzearekin batera, 
konpartsa bakoitzak bere burua aurkezten zuen eta aldi 
berean dantza egiten zuen. 

Gauean eta Udaletxeko plazan bertan, suzko ikuskizun 
paregabea bizitzeko aukera izan genuen, El Correfoc 
del Camell esaten diote. Berau ezagutzen ez genuen 
guztiok benetan txundituta geratu ginen. 

Igande goizean erraldoien topaketa ospatu genuen, 
hau da, XXIII Trobada de Geants esaten diotena. 

Guztira i.a 60 erraldoi bildu ziren, batzuk inguruko 
herrietakoak eta beste batzuk urrutitik etorriak. 

Egia esan, oso inpresio ona utzi genuen bertako 
lagunen artean. Jende askok eta askok galdetu zigun 
ea nongoak ginen eta erraldoiak nolakoak eta noiz 
egindakoak ziren. Gezurra badirudi ere, jendeak 
jakinmin itzela dauka inguru haietan erraldoien 
kontu honekin. Egun oparoa eta oso interesgarria 
izan zen. 

Bertaratu ginen konpartsetako kideek egindako lanaz 
gain, gurekin etorri ziren musikariak e re aipamen bere- 
zia merezi dute. Erakutsi zuten poza eta grina txalotze- 
koak dira. Tresnak eskuetan zituztela, gogo biziz jo 
zituzten hainbat eta hainbat pieza. Era berean, hemen- 
dik gure eskerrik beroena luzatu nahi diegu gurekin 
etorri ziren lagun guztiei. 

Ikusten duzuenez, oraingoz animatuta gaude gure 
konpartsak bizirik iraun eta berez merezi duen kate- 
goria izan dezan. Hitz hauen bitartez dei egiten 
dizuegu. Horrelako ekimenak eta saioak gogoko 
badituzu, jarri zaitez gurekin harremanetan eta ziur 
egon primeran pasako dugula. 



AÑORGA K.K.E. 

FESTAK 

G
ainerako  urteen moduan joan ziren iaz ere  fes- 
tak. Añorgatarrak biltzeko gune izaten dira 
festan eta egitarauak eskaintzen duenaz gain 

egunero-egunero izan genuen urtean zehar asko ikus- 
ten ez ditugun lagun zaharrak agurtu eta haiekin sola- 
saldi bat izateko aukera. Hori da askorentzat festaren 
muina. 

Bestelakoan, hona hemen, iazko humorearen testigan- 
tzan, hainbat argazki. 

Koadrilak 

Barrakak eta buruhandiak 

umeen lessen oinarri, baina 

txurroak ere... 

Txintxoenak ere sentitzen du petardoen ten tazioa 

Festetako bisitari ospetsuak Sardina erretzaileak 
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AUZOKO ERAKUNDEAK PARROKIA 

Gure parrokiako erretoreak ospakizun urtea izan zuen iazko urtea eta gogoz eta bihotzez ospatu genuen 
berarekin baten urteurren berezia. Gainerakoan, aurrera begira jartzea dagokigu eta horretan ari gaya. 

IRAGANA ETA ETORKIZUNA 

B este  urtebete igaro da eta aurten ere hementxe 
 gaituzue festetako aparteko aldizkari honetan 
lerro xume hauen bitartez eliza inguruan eman 

diren berriak zabaldu nahian. Ezin esan aldaketa 
handirik eman denik, baina tira, pare bat gauza 
komentatu ditugu. 

Lehenik eta behin aipa dezagun Imanol Sorondori 
egindako omenaldia. Joan urriaren 12an denok 
elkartu ginen Añorgako Karmengo Amaren elizaren 
atarian gure artean dugun Imanoli omenaldia 
eskaintzeko asmoz. Batek baino gehiagok galdetuko 
dio bere buruari halako omenaldiaren zergatia bila- 
tuz. Gezurra badirudi ere, gure Imanolek joan den 
urtean 75  une  bete zituen, irailaren 30ean alegia. 
Horrez gain, iaz 50 urte bete zituen apaiz bezala. Ez 
da marka txarra, baina bi horiekin batera gogora 
ekarri nahi genuen iaz 25 urte bete zituela Añorgako 
erretore. 

Hain urte berezia izanik merezi zuen aparteko eki- 
menen bat egitea, baina inolako handikeriarik gabe, 
gauzak beti bere neurrian egin behar baitira. Auzoko  

apaiza izanik, hasteko meza nagusia ospatu genuen 
eguerdiko 12etan eta hantxe entzun genituen Imano- 
len hitzak. Meza bukatu eta gero Ertizka Otxoteak 
saiotxo bat eskaini zigun euren ahots paregabeen 
bitartez: Benetan ikuskizun bikaina. Bukatzeko, 
herri santu honetan betidanik egin ohi dugun legez, 
bazkaria izan genuen Añorgako Soziedadean Harai- 
no gerturatu zen dantzaria ere ohorezko aurreskua 
eskaini nahian. Ondo bazkaldu eta gero, opariak 
eskaini genizkion Imanoli, bai parrokiako eliztarren 
izenean bai eta Añorgako KKEaren izenean ere. 
Horrelaxe amaitu zen gogoan izan beharreko eguna. 

Hori izan da Joan den urtera arte gure parrokiaren 
inguruan gertatutako. Zorionezkoa izan da zerbait 
ospatzeko 'marea.  Norbaitek hainbeste une  gure 
artean ematea benetan pozgarria da. Baina kontua 
da hori bizi izan dugun aro baten islada dela. Urte 
guzti horietan zehar ez dugu arazo berezirik izan 
apaiza gurekin izateko. Nonahi apaizak zeuden, 
auzo, hiri handi eta herrixketan. Dena den, urte 
horiek pasa dira eta gaur egun errealitatea bestela- 
koa da. 



PARROKIA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

Banakoari bereziki begiratzen dion gizarte honetan, 
elkarte guztiek arazoak dauzkate nolabaiteko kon- 
promisoa onartuko duten lagunak topatzen. Auzo 
elkartetan, kirol elkartetan, parrokietan, gobernuz 
kanpoko erakundetan... era askotako erakundetan 
zaila da bolondresak aurkitzea, baldin eta ez badute 
elkarte horiekiko oso lotura zuzena (familia kideak, 
lagun minak...). Gure eliza ere ez da prozesu horreta- 
tik aparte geratu. Argi dago gero eta jende gutxiago 
ikusten dugula elizetan (hiletetan eta ezkontzetan 
izan ezik, bitxia ezta??). Horren aurrean zer egin 
dezakegu? Ez da erraza neurri zehatzen bat. Azken 
Linean denon artean lan pixka bat egitea da irtenbide 
bakarra. Dena den, argi eta garbi izan behar dugu 
borondate onez eskaini behar dugula Iaguntza eta 
beti ere norberaren baldintzak aintzat hartuz. Edo- 
zein gauza dela ere, behartuta ibiltzeak jendea erre 
egiten du. 

Etorkizunean apaizik gabe geratuko gara. Egia da 
orain Antiguako Pastoral Barrutian murgilduta gau- 
dela eta horrek bestelako kristauekin elkartzeak 
dakartzan onurak ere gureganatuko ditu. Baina elka- 
rrekin lan egiteak zera suposatzen du: guztion iri- 
tziak, usteak eta pentsamoldeak kontutan hartzea. 
Eta hori oso zaila da. Beraz, kontutan har dezagun 
orain arte gure apaizek egin dutena, lan latza eta 
bihotzez eskertzekoa eta hurrengo urteetan eliztarrok 
zer egin dezakegun pentsatzen has gaitezen. Ea etor- 
kizunean zer egokitzen zaigun. 



AUZOKO ERAKUNDEAK  AMASSORRAIN IKASTOLA  

Teknologia berriek geroz eta presentzia handiagoa daukate gure artean.  
Ikastolan ere hasiak gara interneten leihoari ateak zabaltzen.  

SAREAN SARTU GARA  

G
utxi dira ordenagailurik gabeko etxeak. Inter- 
netek geroz eta estimazio handiagoa dauka,  

gazteen artean batez ere. Garai batean, infor-  
mazioa bilatzeko erabiltzen zen Internet, edo emailen  
bidez mezuak bidaltzeko, edo norbaitekin komunika-  

tzeko. Nork ez ditu ezagutzen "bilatzaile", "web orri",  
"posta elektroniko" edo " foro" hitzak?  

Denborak aurrera egin du, eta baita teknologiak ere.  

"Web 2.0" da bigarren pausua, eta honen inguruan  
aplikazio berriak agertu dira: wikiak, Blogak, Giza  
Sareak... Norbaitek galdetuko du, akaso, zer ote den  

"Web 2.0" delako hau. Internet erabiltzeko modu berri  

bat dela esan genezake. Horrela, aldi berean aukera  

daukagu guk edukiak interneten jartzeko eta besteen  
iritziak jasotzeko.  

Gure ikasleek era honetako tresnak erabili beharko  
dituzte gerora. Horregatik, ikastolan hasiak gara tek-  
nologia berri honekin lanean.  

Alde batetik, haur hezkuntzan (5 urteko neska-muti-  
lak) Pelutxezko Panpinen proiektua, "Ositos de Pelu-  
che" IEARN sareak antolatutako proiektuan aritu dira  

lanean. Proiektu hau Haur Hezkuntza eta Lehen Hez- 
kuntzako ikasleei zuzenduta dago. Bere helburua da  
e-postaren bidez komunikazioa bultzatzea. Pelutxe  

bat da horretarako erabiltzen den tresna. Honi esker,  
teknologiak era funtzionalean erabiltzen dira. Amas- 
sorrain ikastolako pelutxeari "Koxki" deitu diogu eta  
haur hezkuntzarako egindako blogean ikusteko auke- 
ra izango duzue, helbide honetan: http://www.amaso- 
rraingopelumea.blogspot.com/ .  

Baina, hauek ez dira teknologia berriak ezagutzen ari  

diren ikasle bakarrak. Lehen Hezkuntzako 1. eta 2.  
mailan "Asmakilo: asmakizun mordo eta pi lo" proiek-  
tua lantzen ari gara. Informatikako baliabide berrietara  

hurbiltzen dim ikasleak. Baina, honez gain, beste esko-  

letako taldeak ezagutzeko aukera ere badago, eta baita  

beraiekin asmakizunak elkartrukatzekoa ere.  

Horretaz gain, Lehen mailako ikasleek ordenagailua  

baliatu dute idazketaren trebakuntzarako. Horrela,  

gelan eta ikastolatik kanpo egindako jardueren kronika  
mamitsuak egin dituzte argazkiei azalpen testuak eran-  

tsiz. Kronika horiek denak gero gurasoekin partekatu  

dituzte. 2. mailako ikasleek ere idazketa saioak egin  
dituzte informatika gelan eta horietako asko web  
orrian jarri ditugu. Batzuk zein besteak, "amasso- 
rrain.net" web orrian dituzue ikusgai, ikasleak atalean.  

LHko, 3., 4., 5. eta 6. mailako ikasleak "kosmodisea"  
izeneko proiektu telematikoan arito dina lanean. Bertan,  
bakearen, naturaren eta ingurugiroaren aldeko lanak  

egin diturte him formatutan grabaketak eginez. Hau da,  
audiozko, irudizko eta bideozko lanak. Era honetan,  

ikasleek programa ezberdinak ezagutu chal izan diturte:  
audiozko lanetan Audacity programa erabili dute; iru- 
dizkoetan Photostory eta bideozkoetan Movie Maker.  

Gainera internetez gain beste tresna batzuk ere erabili  

diturte ikasleek. Lanak ordenagailuz idatzi diturte  

zenbait saiotan, idazteko abiadura ere hobetze aldera.  

Horretarako, "Mekanet" programa erabili dute.  

Honi lotuta, ikasleek blog bat sortu dute, bertan beraien  
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lanak eta iritziak idatzi ditzaten. Era honetan, idazteko 
ohitura sustatu nahi dugu, eta baita beraien berriak 
agertzeko aukera eman ere. Blog honetan sartu eta 
begiradatxo bat bota nahi baduzue helbide honetan 
duzue: http://www.amassorrainikt.blogspot.com  

Bukatzeko, 5. eta 6. mailakoak wikipediara ekarpen 
berri bat egiten saiatu dira Honetarako, Amassorrain 
ikastolaren bilakaera idazten aritu gara. Wikipedian 
"Amassorrain ikastola" bilatuz gero lan honen emaitza 
ikusi ahal izango duzue. Horretarako, helbide honetara 
jo beharko duzue: http://eu.wikipedia.org/wiki/Amas- 
sorrain_ikastola  

Guzti hau egin ahal izateko beharrezkoa izan da ira- 
kasleen prestakuntza eta ausardia. Badakigu irakas- 
kuntzan aritzeak bi baldintza dauzkala: prestakuntza 



AMASSORRAIN IKASTOLA AUZOKO ERAKUNDEAK 

Amassorrain ikastolako irakasleak. 

eta egikitzapena. Hala ere, benetan estimatzen ditu- 
gu ekintza hauek aurrera eramateko baliabide guz- 
tiak. 

Zone onekoak gara dauzkagun eta etorri zaizkigun 
irakasleak Ian hauetan trebatuak direlako. 

Hala, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu 
proiektu honetan lanean aritu diren gurtiei: 

• Tutore bakoitzari: Arantxa Lakadena, Mari Jose 
Amonarraiz, , Arantxa Lertxundi, Marian Arizeta, 
Leire Elias, Maki Agirresarobe, Ana Ormazabal. 

• IKT arduradunei eta dinamizatzaileei: Iñigo Alda- 
baldetreku, Bakarne Basurto, Marian Arizeta eta 
Jon Altuna. 

• Ikasle guztiei. 
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AUZOKO ERAKUNDEAK REZOLA MUSEOA 

Bederatzigarren urtea du gure museoak eta 65.100 bisitari izan ditu denbora horretan. Museoa ez ezik 
kultur gune nahi dugu izan eta bokazio horrekin darraigu aurrera. 

ABERASTASUN KULTURALA HELBURU 

Añorgako Museum Cemento Rezola, gure gizartean 
zementuak duen garrantzia ezagutzeko espazioak, 
2000.urtean ateak ireki zituenetik 65.100 bisitari jaso 
ditu. 

Orduz geroztik museoaren helburua zentro kultural 
bizi bat izatea izan da, irekia eta parte hartzailea, bisi- 
tatzen duten pertsonen eta bere inguruaren aberasta- 
sun kulturala handituko duena. 

Ikasleentzako, haur taldeentzako, eta helduentzako 
proposatzen diren ekimenen bidez, museoa Añorgako 
bizitza kulturalean eragina izaten saiatzen da, tailer 
partehartzaile, elkar eragile, ludiko, eta batzuetan 
belaunaldi artekoekin. 

Museoko jarduerek gauza asko erakusten dizkigute: 
industria munduaren lehenaldia eta oraina, bizimoduen 
bilakaera, arkitektura, ingeniaritza eta ingurumena. 

ERAKUSKETAK. 

Erakusketa: "LE CORBUSIER-LUCIEN HERVÉ, 
Eraikuntza Konposaketa" 

2008ko Azaroaren 28an, Museum Cemento Rezolak, 
Pariseko Le Corbusier Fundazioarekin kolaborazioan, 
"Le Corbusier Luden  Hervé, Eraikuntza-Konpo- 
saketa" erakusketa zabaldu zuen. 

Le Corbusierren argazki erakusketa honek, "Bunker 
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Arkeologia: Atlantikoko Horma" erakusketaren 
lekukoa hartzen du. 

Hervé argazkialariak Le Corbusierren obrari buruz 
egindako lanari omenaldia egiten dio erakusketak 
honek, bere Ian  arkitektonikoaren lehen eskuko doku- 
mentazioa osatzen duten argazki originalen serie bat 
aurkeztuz. Txuri beltzezko argazki hauek, argiaren 
indarra, itzalak eta espazioaren zentzu monumentala 
dutenak, arkitektoaren lanaren irudirik ezagunetariko- 
ak dira. 

Argazkiez gain, arkitekto garrantzitsu honen lanaren gai- 
neko azalpen-panelek eta baita Pariseko Le Corbusier 
Fundaziotik etorritako bi maketek osatzen zuten erakus- 
keta, Marseilako Unité d'Habitation -en altxaeraren eta 
eraikuntza honen Teilatu-Terrazaren adibideak direnak. 

Unité d'habitation Le Corbusierren proiektu ikonokoe- 
tariko bat da eta edozein arkitektoren oinarrizko errefe- 
rentzietariko bat. II Mundu Gerraren ondoren hasi zen 
garatzen espazioaren aprobetxamenduaren adierazle 
garbiak diren Ian hauek. Marseilako Unité d'habitation 
proiektua gobernuaren enkargu bat izan zen, Bigarren 
Mundu Gerra bukatzean langileri familiei etxebizitza 
emateko. Arkitekturaren humanizazioari buruzko here 
teorien artean adibiderik hoberena da. 

Erakusketak iraun zuen bitartean Lehen Hezkuntzako 
haurrei eskainitako Eraikuntza tailerrak antolatu 
ziren, eta asteburuetan berriz, familientzako Eskultura 
Txiki eta Eraikuntza Tailerrak egin ziren. 

Martxoaren 1 arte egon zen ikusgai eta arrakasta handia 
izan zuen. Jende askok bisitatu zuen, amera ezin hobea 
izanik. 

ERAKUSKETA: "MIGUEL FISAC. HUESOS 
VARIOS" 

Miguel Fisac_Huesos Varios erakusketak, Miguel 
Fisac arkitektoak hirurogei hamarkadan zehar garatu 
zituen hezur estrukturen formako habe hutsen gauza- 
tzeetan zehar ibilbide bat planteatzen du. Erakuske- 
tak, fabrikazio prozesu bitxi, muntaketa eta hormigoi 
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aurretenkatuaren aurrerapenen eremuarekin loturiko 
patenteetan jartzen du arreta. 

Material ikus-entzunezkoarekin osatzen da baita ere, 
garaiko teknikaren eta historia honetan parte hartu 
zutenen izaera pertsonalaren ideia ematen diguna. 

Arkitektura eta ingeniaritza eskola, erakunde eta tek- 
niko ezberdinen lankidetzak posible egin du obra 
hauen analisi Ian zehatza. Ikerketak Espainiako geo- 
grafía puntatik puntara ibili du babesa bilatuz institu- 
zio eta leku berberetan, garaian historiaren lekuko 
izan zirenak. Era berean erakusketa hau baikortasuna 
eta elkartasun interprofesionala burn izan zuen garai- 
ko esperientzia sinbolo honi omenaldi zintzoa da . 

Erakusketa osatzeko konferentzia ziklo interesgarri bat 
eskainiko da arkitektura, ingeniaritza edota eraikuntza 
bezalako gaien ezagutza duten adituen eskutik. 

Gainera, erakusketak, gazte bisitariei eskainitako tai- 
ler ludiko zein didaktikoak egiteko aukera ematen du. 

Iraila arte ikusgai egongo da erakusketa. 

TAILERRA. 

Larunbatak museoan 

Aurten Museuma Familientzako Tailerrak eskaintzen 
hasi da ekaina bitarte. Larunbat arratsaldero gauza- 
tzen diren taller hauek familiei espazio ludiko bat 
eskaintzen die, non euren sormena garatu dezaketen. 
Garaiko jokoen maratoi, bideo tematikoen proiekzio- 
ak, antzerki saio naiz eskulan tailerretan parte hartze- 
ko aukera egongo da. 

Udako oporraldiaren ondoren museoak urritik aurrera 
berriro ere martxan ipiniko ditu Familientzako Taile- 
rrak. 



REZOLA MUSEOA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA 

Museum Cemento Rezola aurten ere Museoen 
Nazioarteko Eguneko ospakizunekin bat egin zuen. 

Maitzaren 17an Museoko antolatzaileek auzoko herri- 
tarrei eman nahi izan die protagonismoa. Horretarako 
Amassorrain ikastolako 4 ikasleen Iaguntza izan du, 
Ainhoa Loidi, Ane eta Nerea Mateos eta Ane Urdan- 
garin, museoko bisita burutu zutenak. Lantegiko bisi- 
ta burutzeko Constan Rodriguez eta Joxe Manterola, 
lantegiko langile ohiak, izan genituen gida lanean. 

Aurten ere  jendetza hurbildu zen Museoen Nazioarte- 
ko Eguna ospatzera. Bide batez, lerro hauetatik gonbi- 
tea luzatzen diogu auzotar guztiei hurrengo urteko 
Museo Eguna gurekin ospatzera. 

Mila esker Añorga eta Festa onak izanm m 



AUZOKO ERAKUNDEAK  REZOLA 

Eximen arrakastatsua izan da urtez urte duela urte batzuk abian jarritako ate irekien jardunaldiena. 
Zabalik jaraitu nahi dugu aurrerantzean ere. 

REZOLAKO ATEAK BISITARIEI ZABALIK 

Aurreko  urteetan bezala, 2009-an ere Rezolak bere 
ateak ireki dizkie bisitariei. 

Aurrenik, otsailak 26-an , Zuhaitz Eguna izan zen Añor- 
ga Txikiko Amassorrain ikastolako ikasle gazteekin. 
Guztira 20 gaztetxo etorri ziren eta urkiak eta pagoak 

landatu zituzten 
Rezolako harrobia 
birgaitzen lagun- 
tzeko. 

Goizeko 9:30ak 
aldera etorri ziren 
lantegira 	eta 
jarraian zuhaitzak 
landatzeari ekin 
zioten, lan parega- 
bea eginez. Aitzu- 
rra primeran erabil- 
tzen 	zekitela 
erakutsi zuten gaz- 
tetxo hauek. Bakoi- 
tzak landatutako 
zuhaitzari bere 
izena zeraman eti- 
keta bat erantsi 

zion, nahi izanez gero Rezolara bueltatu eta bere zuhai- 
tza nola dagoen ikusi ahal izateko. 

Lan gogor hau egin ondoren, indarberritzeko, Jolas 
Etxean hamaiketakoa izan zuten, patata tortilla, kroketa 
eta bestelako gauza goxoekin. Behin tripa beteta, ikasto- 
lara bueltatu ziren. Bai ikasleek eta baita lantegiko ardu- 
radunek ere  goiz paregabea pasa genuen. 

Maiatzak 9-an , Segurtasunaren Nazioarteko egunarekin 
bat eginez, Rezolak berriz ere  bere ateak zabaldu zituen. 
Oraingoan 40 bat pertsona elkartu ziren Museoan. Ber- 
tan, prozesuari buruzko azalpen batzuk jaso ondoren, 
bisitari bakoitzari poltsa bana banatu zitzaion. Bertan, 
oparitxo batzuez gain, lantegira sartu ahal izateko segur- 
tasun tresna batzuk banatu zitzaizkien, hala nola, kas- 
koa, betaurrekoak eta kolore bizizko txaleko bat. 

Lantegi barman, him  gune ezberdinetan gai ezberdi- 
nak jorratu ziren. Batetik, lantegiaren prozesuari 

buruzko azalpen zabalago batzuk. Bestetik, etxean 
dauzkagun produktu kimikoak (hala nola, garbika- 
riak, zomorroak hiltzeko produktuak, eta abar) 
beraien artean nahasteak dakartzan arriskuak ikusi 
ahal izan ziren, lantegiko kalitate eta ingurugiroko 
arduradunak egindako esperimentu batzuen bidez. Eta 

azkenik, Bilbotik 
etorritako bi suhil- 
tzailek etxean sute 
bat izanez gero 
nola aritu erakutsi 
zuten. Besteak 
beste, Zartaginak 
sua harten duene- 
an nola aritu edota 
su -itzalgailu bat 
nola erabili. Dena 
amaitu ondoren, 
hamaiketako bat 
egin zen eta  gazte- 
txoenek platafor- 
ma igogailuarekin 
primeran pasa 
zuten. 

Maiatzak 17-an, Museoen eguna ospatzeko, beste ate 
ireki egun bat ospatu zen. Oraingoan era 40na bat per- 
tsona elkartu ziren, eguraldiak lagundutako egun pa re- 
gabe batean. Aurrenik Museoan bisita gidatu bat egin 
zen eta ondoren, Rezolan lan egindako eta gaur egun 
erretiratuta dauden bi pertsonarekin lantegira bisita egin 
zen. Hauen esperientziak entzutea gauza paregabea izan 
zen. 
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Ekintza eta jardun ugariko urtea izan da, is urtero bezala, aurtengoa. 
Auzoko erretiratuok badugu bilgune eta txoko atsegin bat auzotar gazteagoen gozamena ere badena. 

Han izango gaituzue aurrerantzean ere lagunarteko tarte atseginak pasatzeko. 

UNA VEZ MÁS 

ti
na vez más los mayores del barrio aparece-
mos en la revista de fiestas para dar a conocer 
nuestras andanzas, trabajos e inquietudes 

durante este último año. 

Antes de enumerar los actos más significativos, 
comunicamos que el 17 de diciembre se celebró la 
asamblea extraordinaria para la elección de presidenta 
y junta directiva. Para el puesto de presidenta hay dos 
candidatas, Mari Carmen Ballesteros y Adela Larraza- 
bal. Después de la votación sale elegida Adela Lana- 
zabal. Por lo tanto en la nueva Junta Directiva pasan a 
ocupar los cargos las siguientes personas: presidenta 
Adela Larrazabal, vicepresidenta Maria del Mar Coll, 
secretada Maite Arzak, tesorero Constan Rodríguez, y 
vocales Miren Zabala, Juano Idiaquez, Loli Saralegui 
y Luis Zubia. 

El día grande de nuestro hogar fue el 6 de julio, fiesta 
que comenzó con la misa en recuerdo de los socios 
fallecidos desde julio de 2007 a julio de 2008. 

A continuación tuvo lugar la Asamblea General Ordi- 
naria en la casa de cultura Antxon Ayestarán. Allí se 
expusieron a todos los socios asistentes tanto el balan- 
ce económico, como las diversas actuaciones llevadas 
a cabo durante el ejercicio 2007-2008. 

Posteriormente en los comedores de Jolas Etxea tuvo 
lugar la tradicional comida de hermandad, donde se 
cumplió con la costumbre de homenajear, con la 
entrega de una placa, a los socios que cumplían 80 
años a lo largo del año 2008. Maria Jesús Azkune, 
María Aguirre, Juana Bidaurre, Francisca Machain, 
Matilde Paz, Ana Mari. Unsari y Juan Ugarte. 

También el Ayuntamiento se sumó una vez más a la 
fiesta homenajeando con un regalo a los socios que 
cumplieron 85 años, Maria Pilar Izaguirre, Genoveva 
Martínez, Juan Antonio Marañón, Ma ŕ i Carmen 
Munoa y Alejandra Yurramendi. Por su parte Cala 
Laboral Popular y Kutxa ofrecieron sendos recuerdos 
a todos los asistentes. 
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Como colofón a este día de fiesta, el grupo Arkaitz 
Añorgako Dantzariak nos deleitó con una extraordi- 
naria actuación, poniendo el broche de oro a un día 
tan señalado para nosotros. 

Dentro de las actividades realizadas comenzaremos por 
las deportivas, donde seguimos contando con un equipo 
de socios caminantes participando en las marchas regu- 
ladas de Rentaría y de Martutene. En este apartado, 
debemos destacar la gran labor que están llevando a 
cabo un grupo de voluntarios, hombre y mujeres que 
están colaborando con la entidad Kirolarekin. 

En el apartado recreativo, siguen teniendo una acogi- 
da más que aceptable las excursiones organizadas. 
Este año nos hemos desplazado a Iparralde para visi- 
tar los "bunkers", un viaje a Salamanca, se visitó 
Getxo y Portugalete así como el Valle del Baztan. 
Hemos visitado, también, el Acuarium de Donostia. 

En otro aspecto de cosas, debemos de citar las confe- 
rencias llevadas a cabo en el Museum Cementos 
Rezola relacionadas principalmente con la salud, 
como viajar es un placer, la importancia del dormir 
bien, la soledad de los años, prevenir la sordera, 
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aprender a vivir con las emociones y alternativas para  

afrontar la soledad  

Se han realizado obras en las oficinas del club, con un  

saneamiento general para evitar los problemas de  

humedad así como la adquisición de mobiliario.  

Tenemos que lamentar la perdida de dos personas  

muy vinculadas al hogar y cuya dedicación tanto en el  

buen funcionamiento del mismo, como su desintere- 
sada colaboración es digno de tener en cuenta, nos  

referimos a Ezequiel Illarramendi e Imanol Soma.  

Tambien un recuerdo a los socios fallecidos en este  

ejercicio, Iñaxi Goldaracena, Antonio Usandizaga,  

Mal Luisa Zabalegui, Rosario Ormazabal, Santiago del  
Campo, José Susperregui, Gloria Ganuza, Lucia Belo- 
qui y Pepita Beloqui.  

De septiembre a junio, una vez por semana se siguen  

dando clases de manualidades como pintura, dibujo,  

talla, flores, tejas y texto.  

Entre las novedades esta la creación de un coro, todos  

los martes durante una hora se ensaya bajo la batuta  

de Ketxu Marañon.  

Tras haber realizado el repaso anual en esta revista no  

nos queda más que desear a todos los añorgatarras  

FELICES FIESTAS.  
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Urtea Joan urtea etorri, badugu beti atzera begiratu eta zer kontatu 

BERROGEITA BOST URTE 

Muguruza, padre de Lore, esposa de nuestro compa- 
ñero Juan Izaguirre. 

Martxel Zubimendi, de la sidrería Aialde Berri de 
Usurbil, sobrino de nuestro también compañero José 
Irasuegui se nos ha ido en plena madurez. Todo sim- 
patía. Sonrisa que encandilaba. Se desvivía por el 
Otxote. Para el un día especial cuando nos atendía. 

Ka
ixo añorgatarras: seguimos dando fe de nuestra 

existencia — 45 años nada menos — y podemos 
seguir también dando fe orgullosamente de 

nuestro quehacer musical que no cesa; unos años con 
más o menos intensidad que otros pero sin parar. 

Llevamos años siendo requeridos en la temporada de 
la sidra al txotx por diferentes Sagardotegis y al pare- 
cer con idea de incorporarse alguno más con gran 
peligro para el nivel de nuestro coles- 
terol. Eula, Astarbe, Aialde Berri, 
Gurutzeta y Alorrenea son nuestros 
escenarios. Unas veces con más éxito 
que otras dependiendo del grado de 
animación del pueblo sagardozale 
soberano. Ya nos entendéis. Pero en la 
inmensa mayoría nuestro Otxote 
ERTIZKA es escuchado con gran 
atención. Y podemos asegurar que 
con más atención de lo que pudiera 
parecer. Pues muchas veces, igual 
meses de haber actuado, se nos acerca 
gente que no conocemos y que tuvo la 
ocasión de escucharnos en alguna oca- 
sión para recordarnos la determinada 
fecha y lo mucho que disfrutaron en 
aquellos momentos y circunstancias. La verdad es 
que resulta gratificante. 

Además de nuestra intensa actividad sagardozale, 
también cantamos en otros eventos y en otros escena- 
rios totalmente diferentes. 

Podemos de destacar nuestra actuación en las Bodas 
de Oro matrimoniales de Mari Tere y Casimiro que lo 
celebramos en el monasterio de Iratxe, Misa, concier- 
to y comida en las Bodegas Quaderna Via de Estella. 
¡Precioso día! 

Y no sólo son los matrimonios los que cumplen y 
celebran sus bodas de oro; también son los sacerdotes 
los que celebran su unión con Cristo durante 50 años 
transcurridos desde que cantaran la primera misa. 
Zorionak Imanol Sorondo, apaiza! Zorionak! La vida 
sigue y si nos depara momentos gozosos como los 
descritos también lamentamos otros momentos más 
dolorosos como el fallecimiento de D. José María 

D o n ostia 

Hemos hecho alusión a otros esce- 
narios. Pues bien; tenemos el orgu- 
llo de haber intervenido en un festi- 
val musical tan importante como es 
Musitaste de Rentaría en su día 
coral. Nos encomendaron la inter- 

pretación de la música de Santesteban, compositor 
donostiarra del que se cumplen 200 años de su naci- 
miento. Fuimos muy aplaudidos por el respetable y 
felicitados por la organización. 

También hemos cantado muy recientemente en la 
XIX Semana Musical de Pasai Donibane ofreciendo 
un concierto de polifonía y folklore en la iglesia del 
Cristo de Bonanza con gran complacencia de los asis- 
tentes a juzgar por la intensidad de sus aplausos y des- 
pedida calurosísima todos ellos puestos en pie. La 
verdad es que quedamos muy satisfechos. 

Satisfechos sí, pero no complacientes. Tenemos en 
perspectiva otros proyectos y debemos y queremos 
superarnos. 

Y aunque no tuviera lazos familia- 
res con ninguno del Otxote, sin 
embargo Ezequiel Illarramendi era 
uno de los nuestros. Siempre hemos 
sentido su cariño, su deseo de que se 
supiera de nosotros a través de su 
corresponsalía en el DV. Siempre se 
interesaba por nuestras actividades 
y se sentía orgulloso, lo sabemos, 
de su Otxote Ertizka añorgatarra. 
Eskerrik asko, Ezequiel! 

Y nada más. El ERTIZKA desea a todos y todas las 
añorgatarras que gocéis mucho, mucho en fiestas del 
Carmen y también durante todo el año. Besarkada 
haundi bat denori! 

Anorga 1964 
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GAZTE ASANBLADA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

Ekitaldi kulturalak burutzea izan da gure jardunaren ardatz. 
Kide berriak biltzen joan dira gure jardunean eta jende berriarekin batera beti etorri ohi dira ideia berriak. 

IDEIA BERRIEK BADUTE TOKIA 

rte berri bat igaro da eta aurten e re balorazioa 
egiteko garaia iritsi zaigu. Aurten ere era guz- 
tietako ekitaldi kulturalak burutu ditugu eta 

belaunaldi berrien laguntzaz ideia berrientzat tokia 
topatu dugu, ilusioa eta lanerako gogoaz gain. 

Aurtengoan, dagoeneko pisu handia hartzen ari diren 
Añorgako Gazte Festak antolatu ditugu, hirugarrenez. 
Bertan, ekintza ezberdin ugariz gozatu ahal izan 
genuen: AHTaren aurkako antzerki emanaldiak jarrai- 
tu zuen hasierako txupinazoa. Julen Zelaieta, "Miniz- 
tro" eta Jokin Labayenek girotutako bertso afariari 
heldu zitzaion txanda hurrena. Giro aparta eta beroa 
nagusitu zen Añorgako zine zaharrean eta barre alga- 
raz barre algara, afaria amaitzeko garaia ere iritsi zen. 
Ondoren, Trikihots berbena taldeak dantzan jarri gin- 
tuen festan genbiltzan dozenaka dantzari fin eta ez 
hain finak. 

Gaua luze joan zen, baina hurrengo egunean goizean 
goiz  benito  ere Añorgara hurbildu ginen gazte eta ez 
hain gazteak. Bola tiraketan aritu ginen pena pixka bat 
ematen eta ondoren barrene herrikoiaren txanda iritsi 
zen. Inguruko gazte asanbladak gonbidatu genituen 
eta bazkarian Lasarte, Alde Zaharra, Antiguo, Igel- 
do...eta Donostiako beste auzoetatik azaldu ziren 
hainbat eta hainbat lagun. Bazkalostean, auzoko Jon 
Ander Alonsok Peioren omenez egindako aktuazio 
hunkigarriaren ostean, Gartxot kantari tradizionalare- 
kin euskal kantuez gozatu ahal izan genuen. Ondoren, 
herri kirolen txanda: joko berria asmatu genuen, 
"Errauskailuaren tiroa". Arrautzak bota genizkien 
hainbat aurpegi ezaguni. Eguna amaitzeko, kontzer- 
tuak izan ziren zinean: Golpe de Estado, Never 
Surrender eta Mendeku Itxua taldeek jo zuten hurre- 
nez hurren: estilo ezberdinetako musika, era guztieta- 
ko jendearentzat. Gau bikain horren ostean eman 
genien festei amaiera. 

Bestelakoan, auzoko bakarlari berri baten estrenaldia 
ere aipatu behar dugu. Andoni Fernandez bakarlariak, 
Harrika eta Bisai taldeez lagunduta, bere lehen kon- 
tzertua eman zuen eta bertan izan ginen auzoko asko 

Gante Festaren kartela 
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Ska gana  

AUZOKO ERAKUNDEAK GAZTE ASANBLADA  

eta asko. Balorazio positiboa egiten dugu eta  a  hori  
bakarrik, gaueko onena izan zela ziurta dezakegu  

inongo zalantzarik gabe.  

Ska gana izenez bataiatu genuen beste kontzertu bat e re  
ezin esan gabe pasa. Skakeitan eta Luz de Putas taldeek  
giro dantzagarrian jarri ginturten bertaratu ginen asko.  

Horiek, beraz, urteko ekitaldi nagusiak. Gainerakoan,  

beti bezala, musika izan da ardatz urte gurtian zehar  

eta denetariko kontzertuak antolatu ditugu. Plan B,  

Street Alarm, Trifulka, Comando Itinerante, UKO,  
Galdu arte, Apurtu...izan dina jotzeko parada izan  
duten talde batzuk.  

Azkenik, propaganda eta merchandising apur bat.  

Lokaleko web orria sortu dugu eta baita myspacea  

ere, edozeinek gurekin harremana izan nahi badu.  
Gainera, kamiseta berriak ere atera ditugu, bakoitza  

10 euskotan eta kolore ugaritan, nahi duenak eros  

ditzan.  

Hori da aurtengoz aipagarriena gure aldetik. Amai- 
tzeko, deia luzatzen diegu Añorgako gazte guztiei  

lokalera azaltzeko eta ideia berriekin herri hau pixka  
bat biziberritzeko.  

^ 
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Egoera orokor berdintsuan berri pozgarri bat izan dugu bat batean Peio gure artean  
ikusita. Gainerakoan, zaharrak berri.  

URRUTI DAUDE BAINA GUGANDIK GERTU  

thi
rtero  bezala, egun hauetan aldizkari honetan  

gaude, auzoko festak direlako eta preso eta  
errefuxiatuak egoten jarraitzen dutelako.  

Aldez aurretik Eneko ohartarazi nahi dugu eta besar- 
kada indartsu eta adoretsu bat eman nahi diegu bere  

senideei. Baita Asier Burgaletari ere, aurreko bi urteak  

gurekin egon delako Añorgako festetan, eta oso laster  
berriro Audientzia Nazionaletik pasa beharko duela-  
ko. Animatu, era berean, auzoko beste bi presoen  

familiei, Zabala eta Dorronsororenei. Besarkada bat  

denoi.  

Aurrekoak oso argi uzten du sufrimenduak jarraitzen  

duela eta horrela edo gogorrago jarraitzeko asmoa  

dutela. Bilboko kaleetan hasi genuen urtea, geure  

preso politikoen eskubideak aldarrikatzen eta errebin-  
dikazio guztietan eskatzen ditugun hiru puntu labur-  

bilduak lau haizetara zabaltzen:  

Larriki zaurituak dauden presoen kondenak amaitzea,  

gaur egun 14, 11 kartzelan eta 3 beren etxeetan zain- 
tza etengabe batean.  

1:  Nolakoa zen zure eguneroko bizitza espetxean?  

Egunero goizeko 8tan lehen zenbaketa genuen eta 9ak  
aldera gosaria ekartzen ziguten ziegara. Gosaldu oste-  

an lehen bi patio orduak genituen eta kirola egiten iga-  

rotzen nituen. Berriro ziegara sartu eta ikasi edo ira- 
kurketan aritzen nintzen bazkal ordura arte.  

Bazkalostean eguneko bigarren zenbaketa egiten  

ziguten eta handik ordu pare batera azken bi patio  

orduak genituen. Kideekin paseotxo batzuk eman eta  

berriro barrura. Afalostean azken zenbaketa eta kitto,  

telebista pixka bat ikusi eta lotara.  

2.-Nola abisatu zizuten kaleratua izango zinela eta  
zer sentitu zenuen?  

Astero bi dei egiten nituen etxera eta goiz horietako  
batetan aitak esan zidan hurrengo egunean nire bila  

zentozela, 10.000 euroko fidantza jarri zidatela beste  

bi lagunekin batera. Haserako sentsazioa oso arraroa  
zen, ez nuen sinesten eta kosta egiten zitzaidan asimi-  

latzea. Burua guztiz sartuta duzu espetxeko zure egu- 

Zatiaren 3% eta 2/3 bete dituenaren, baita Parot senten- 
tzia guztiz bete duenaren kartzela irteera .  

Dispertsioaren amaitzea.  

Azken honek atentzio berezia izan du, presoen senide  
batzuk furgonetetan Euskal Herriko herrietan ibili  

direlako ekitaldiak egiten, Madril eta Euskadiko bote-  
reek orain dela 20 urte sinatu zuten euskal preso poli-  
tikoen dispertsioa gogorazteko. Aurrerago gainera,  

^ 	 estatu Frantsesak bide berdina jarraitu zuen.  

Urte honetan ospakizun bat daukagu auzoan, Peio  
Lamarka bat-batean ostiral batean fidantzapean kalera  
atera zen. Aurten gurekin izango dugu festetan.  

Hemen dago here testigantza:  
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nerokotasunean eta egun batetik bestera zure bizitza- 
rekin zer egin erabakitzen dute. Orduak pasatu ahala 
konturatzen zara bazoazela eta guztiz "out" zaude. 
Gogorra da kideak hor barman uztea ere, dena parte- 
katu ostean ez baitakizu zenbat denboran elkartuko 
zaren beraiekin. 

3: Zer sentitu zenuen kalea zapaldu zenuenean 
espetxeko atea zeharkatu ostean? 

Momentu horietan dena oso azkar doa eta ez dizu 
pentsatzeko denborarik ematen. Denbora guzti 
horretan ukitu eta ikusi ezin izan duzun jendea 
besarkatzen saiatzen zara. Behin kotxea hartu eta 
etxerako bidean zaudela dena asimilatzen zoaz pix- 
kanaka. 

4: Nolako  aldaketak sumatu dituzu auzoan ?Eta 
Donostian? 

Egia esan ez dut aldaketa handirik sumatu, soziko 
jabeen aldaketa, Donostiako obraren bat edo beste eta 
beti bezala polizia gehiago, nahiz eta zaila izan.  

5.-Nola eten zuten zeure bizitza atxiloketaren gau 
hartan? Lanean ala ikasten zinen? Musika 
taldea? 

Garai hartan lanean nenbilen eta egun batetik bestera 
lau pareten artean aurkitzen zara. Hasieran inpotentzia 
handia sumatzen duzu baina pixkanaka hotzean pen- 
tsatu eta lasai hartzea da onena, denbora ahalik eta 
gehien aprobetxatzea. Musika taldeak entseatzen 
jarraitu du eta nik handik abesti batzuk ere bidali diz- 
kiet, ez dugu taldea uztea pentsatu. 

6.-Eta orain zer nolako bizitza daramazu? 
Proiekturik ba al duzu? 

Barran ikasketa batzuk hasi nituen eta horiek buka- 
tzeko intentzioa dut. Hasierako hilabete hauek lasai 
emango ditut eta gero lana bilatu, ikasi... 

7: Epaiketaren zain egoteak nola  eragiten du 
zugan? 

Egia esan ez dut burua jaten kontu horrekin,momen- 
tua gozatzen saiatzen naiz, begirada oso urrun jarri 
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gabe.Ezin dut espainiar estatutik atera eta astelehene-  
ro epaitegira joan behar dut sinatzera,nahiz eta kalean  
egon, guztiz aske ez naizela esan daiteke.  

8:  Zein da zure egoera juridikoa?  

Bi sumario ditugu, aide batetik Segiren militantzia  
leporatzen digute eta bestetik kale borrokako ekintza  

desberdinak.Esan beharra dago ez dagoela proba  
seriorik eta gainera deklarazioak torturapean aterata- 
koak dira, hortaz beste epaiketa politiko fartsa baten  
aurrean aurkitzen gara.  

9.-Nola ikusten duzu Euskal Herriko egoera  
politikoa? Eta Añorgakoa?  

Ez da giro azken boladan Euskal Herrian, estatuak  
errepresioaren apustua muturreraino eraman du eta  
gainera orain Ajuria Eneako okupazioarekin gauzak  

oker bidean daude. Hala ere egoera guzti honek  
geure bake eta benetako askatasunerako argudioak  

indartzen ditu. Mundu guztiak daki gatazkaren kon- 
ponketa negoziazioak ekarriko duela eta ez beste  

ezerk, baina estatuaz gain geure herrian dugu oztopo  

handia, negoziazioa baino batzuk nahiago dutelako  

negozioa, nahiz eta odolez, zementuz edo langabe-  

ziaz zikindua egon.  

Añorga berriz betiko moduan ikusten dut, lo egiteko  
diseinaturik dagoen auzoa.Gure esku dago herri giroa  

berreskuratzea eta auzoak behar dituen zerbitzu eta  

beharrak asetzea. Beraz, ekin lanari!  

10:  Bukatzeko zerbait gehiago?  

Jai alaiak opa dizkizuet eta besarkada handi bat eus-  

kal preso, iheslari eta borrokalari guztiei. Besterik  

gabe  

Bestetik, jada bost urte daramagu astelehenero ilun-  

tzeko zortzietan Añorga txikiko biribilgunean biltzen.  

Euri, bero, sekulako haize edo elurrarekin, hor egon  

gara. Sakabanaketa amaitu eta presoak etxeratu arte  
jarraitzeko asmoa dugu.  
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Zuzendaritza aldaketa izan dugu Elkartean. Bestelakoan, teknologia berriak guregana ere heldu dira 
nahiz ta  ez plater goxoak prestatzen laguntzeko. 

PAPER ETA BOLIGRAFO GUTXIAGO 

A
G

rtengoan ere, lerro hauen bitartez Errekalde 
astronomi Elkartearen urteko errepasoa burutu- 
o dugu, añorgatarrek elkarte honen bailan sortu 

diren notizia edo gertaeren berri izan dezaten. 

Aldaketa nagusi bezala, Zuzendaritza Batzordearen 
aldaketa azpimarratu beharra dugu. Santi Peña eta bere 
taldearen "agintaldia" amaitu ostean, batzorde berri bati 
egokitu zaio elkartearen egunerokotasuna kudeatzeko 
ardura. Bernia esaten dugunean, gaztea ere  esan behar 
dugu. Auzoan aski ezaguna den Jokin Otamendirengan 
erori da presidente kargua, eta Imanol Arnaiz presiden- 
teordetzaren kargu egin da. Bazkide berrien presentzia 
ere  eman da, orokorrean adinaren bataz bestekoa jaitsi 
delarik. 	. 

Elkarteko funtzionamendu orokorrari dagokionean, 
aldaketa nabarmenena kontuak egiteko ezarri den uki- 
menezko makinaren ezarpena izan da. Papera  eta boli- 
grafoa zaharkituak gelditu dira nonbait, eta lehendik 
elkarte gastronomiko ugarik jarraitu duten bidea hartu  

dugu Errekalden, kontuak ahalik eta modu antolatuene- 
an eramateko asmoarekin beti ere. 

Ez dugu ahaztu behar 27 urte bete dituela elkarteak aur- 
ten, eta urtero egiten dugun bezala, urteurrena festa eta 
mahai giro ederrean ospatu dugula, auzoko eragile des- 
berdinak gonbidatuz geure egoitzan ospatu genuen 
urteurrenezko bazkarira. Mahaiean eseri aurretik, ohitu- 
ra bilakatu den mus txapelketaren irabazleak zeintzuk 
izan ziren jakin genuen. Banakako txapelketan Javi 
Gabilondok irabazi zuen Jokin Urdangarini irabazita, 
eta binakakoan Juanjo Lazkoz eta Demetrio Sanchez 
nagusitu ziren. Sari banaketa eta bazkariari paregabea- 
rekin baten, giro ezin ederragoa izan genuen. 

Modu honetan laburbildu genezake elkartearen ibilbi- 
dea une  honetan. Besterik gabe, zuzendaritza batzor- 
dea osatzen dugunok, gainontzeko bazkideekin bate- 
ra, festak ahalik eta giro ederrenean igaro ditzazuen 
opa dizuegu añorgatar guztioi. Ondo pasa eta GORA 
AÑORGA! 



AÑORGA TXIKIKO AAEE AUZOKO ERAKUNDEAK 

Lege berriak porlan fabrikek isurkin gehiago botatzeko aukera ematen duela eta, kezkagarri da Rezolak 
aukera hori baliatzea eta auzotarren ongizatearen gainetik jartzea beren irabazi interesak. 

LO VIEJO Y LO NUEVO 

p
ocos  barrios de Donostia llevan tras sí la importan-
cia histórica del nuestro en la creación de la propia 
ciudad. Sabido es que entre las casas pobladoras y 

fundadoras de la iglesia de San Sebastián el Antiguo, 
estaban las de Amasorrain, Añorga o Merquelín. En esa 
historia, ya en el siglo XIX, se ubica la fundación por 
José Maria Rezola de la fábrica La Esperanza, embrión 
de CEMENTOS REZOLA que durante gran parte del 
siglo XX ha estado unida al barrio como carne y uña, 
física y sentimentalmente. Su influencia en el mismo ha 
sido innegable. Muchos añorgatarras, sobre todo los de 
más edad, la han sentido como algo propio. Para ellos, 
los intereses de los Rezola y los suyos caminaban en la 
misma dirección. 

Airearen kalitatearen neurgailua 

Es evidente que ni la actual Añorga, ni la actual Rezola, 
es decir, la que pertenece a la quinta multinacional del 
cemento a nivel mundial —Italcementi Group— que se 
esparce por 22 países de todos los continentes, en su 
proyecto industrial y social, tienen nada que ver con lo 
que fue hace 40 o más años. De igual forma, las perso- 
nas que hoy formamos el barrio, nuestros problemas, 
nuestros anhelos, nuestras expectativas, tienen poco que 
ver con ese pasado. Es una evolución que desde el 
recuerdo, sin nostalgia, debemos aceptar para hacer 
ahora la mejor Añorga del siglo XXI que podamos. 

Así, creemos que la multinacional cementen se ha qui- 
tado la máscara. Avanza por caminos de rentabilidad 
económica a toda costa. La contaminación que provoca 
y sus efectos es secundaria. Por ejemplo, durante 46 
horas del mes de marzo de 2009, la cantidad de polvo 
(pm 10) recogida en Añorga Txiki, es considerada como 
peligrosa por las autoridades medioambientales. Ese 
mismo mes hubo 4 días en los que, por problemas en el 
encendido del horno, salieron de la chimenea cantidades 
importantes de dióxido de azufre, aunque todavía no 
dispongamos de datos. Durante 2008 se emitió como 
media 176 mg/m3 de dióxido de azufre, cuando el lími- 
te estaba establecido en 50 mg/m3. Pero la empresa 
niega sus riesgos como ha negado los del amianto. 

Hace unos años la multinacional inició un nuevo cami- 
no: la sustitución, como combustible, del tradicional 
carbón por residuos. Al principio, el Gobierno Vasco 
les entreabrió la puerta con las harinas cárnicas y los 
neumáticos. Con la Autorización Ambiental Integrada 
(2008-05-08) y la resolución al recurso interpuesto 

(2009-04-30, cinco días antes del cese de Gobierno), se 
la abren de par en par: aceites, grasas, disolventes y 
barnices usados, lodos de depuradora, plásticos y más 
plásticos, incluidos los de la bolsa de basura etc. Igual- 
mente, como Rezola tenía problemas con los límites 
de las emisiones, donde antes podía echar hasta 50 
mg/m3 de dióxido de azufre, ahora puede echar hasta 
500 mg/m3, y donde el límite era de 800 mg/m3 de 
óxidos de nitrógeno, ahora el límite es de 1.800 mg/m3. 
Si no queríamos taza, tenemos taza y media, todo por 
arte de birlibirloque de la ex consejera de Medio 
Ambiente. Es lo que nos deja a los añorgatarras. 

Visto lo cual, ¿puede alguien sorprenderse de que afir- 
memos que Rezola está llamada a cumplir el papel de 
incineradora de residuos?. 

Mal presagio nos ofrece esta relación amistosa de poder 
económico y poder político. Quienes deciden en la mul- 
tinacional, seguro que no piensan mucho en nuestra 
salud. Quienes deciden en Gasteiz, tampoco lo han 
demostrado hasta el momento. 

Desearíamos encontrarnos, a partir de ahora, con un 
Rezola nuevo que sepa entender que el bienestar de 
todos tiene que ser un bien tratado al mismo nivel que 
la rentabilidad económica, y sobre todo, con un 
Gobierno Vasco que prime la salud de las personas del 
entorno y la de nuestro único planeta, cada día más 
enfermo. 

La Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de 
Vecinos de Añorga Txiki. 
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AÑORGAKO HISTORIA MINTEGIA 

Beste elkarte bat sortu da auzoan; aspaldiko egitasmo polit bati heltzeko asmoz jai den elkartea. 
Gure izanaren eta historiaren aztarna eta adierazle asko galtzeko arriskuan ikusita, 

horiek errekuperatzeko ahalegina du helburu. 

HISTORIAN ARAKATZEN 

Añorga  ez da, ez, itsu-itsuan aurrera begira bizi 
den auzoa. Añorgatarrok, orokorrean, badugu 
gure historiaren maila bateko ezagutza eta 

ezagutza horren euskarriaz begiratu ohi dugu aurre- 
ra. Izan ere, auzo ekintza asko egin izan dira garai 
bateko gertakizunak gogoratzeko (elkartearen urteu- 
rrenak, Rezolarenak, dantza taldearenak...) eta 
ohiko beste jardun batzuetan ere (aldizkari honetan, 
kasu) egiten zaio lekua Añorgaren garai bateko iza- 
nari. Horrez gain, nolabaiteko erreferentziazko 
dokumentazio txiki bat osatu da urtez urteko jardu- 
naz idatzita utzitakoarekin. 

Hala ere, gero eta argiago azaldu da bilketa saio bere- 
zi bat egin ezean galdu egin daitezkeela betirako 
Añorgaren izanaren berri ematen duten aztarna asko: 
hainbat janzki, tresna eta erreminta bota egingo da 
zakarretara; familietako argazki eta agiri zahar asko 
etxez etxe barreiatuko dira auzotik kanpo bertako 
seme-alabak auzoa utzi ahala; zaharren heriotzarekin 
batera galdu egingo dira, aurrez grabatu ezean, haien 
hitzak eta esanak... 

Hainbatetan egin da horren guztiaren inguruan haus- 
narketarik, baina aurrerapausorik duela gutxi arte ez 
da eman. Orain gutxi, ordea, auzotar batzuk, hitzak 
aide batera utzita, egitasmo hori ekintzez hasi ziren 
borobiltzen: han eta hemen topatutako argazki zaha- 
rren bilduma hasi ziren osatzen; beren kabuz eta beren 
ekimen, Ian eta diruz. 

Abiapuntuko bilduma egitearekin konformatu gabe, 
egoitza baten bila hasi ziren eta baita topatu ere. 
Rezolak apaizaren etxea zen hartan gela bat utzi 
zien. Badute bost mila argazkiko bilduma eta badute 
lokala: iritsia da beren lana auzotar guztiengana 
zabaldu eta, ordainetan-edo, auzotarren laguntza 
eskatzeko. 



AÑORGAKO HISTORIA MINTEGIA 

ELKARTEA 

Izenak izana adierazten duen neurrian izanak izena 
eskatzen duenez, auzotar talde horrek bere burua izen- 
datu, egituratu, zedarritu eta formaldu beharra sentitu 
du. Hala, irabazi asmorik gabeko elkarte bilakatu da: 
Gorga Añorgako Historia Mintegia. 

Badu, beraz, izen bat, edonork erreferentzia baliagarri 
izan dezan; partaide zein diren mugatu eta partaide 
berriak bereganatzeko egitura; badu barne funtziona- 
mendurako oinarrizko araudia. Badu du, hitz batez, 
nortasun juridikoa. 

HARREMANAK 

Añorgako Historia Mintegi honek argi utzi nahi du 
hem, talde eta pertsonen kultura eta historia ikertu eta 
bultzatu nahi duten pertsona eta elkarteekin batera 
aritu nahi duela lanean eta, modu batean edo bestean, 
auzoan horretan aritu diren eta ari diren taldeekin, 
batik bat Añorga KKE eta Rezola museoarekin, lanki- 

detza eta harreman estuak 
izan nahi dituela. 

Antolaketaz mugatua izan 
arren, herritar guztientzat 
zabalik eta eskuragarri izango 
du bere jardunaren emaitza 
guztia, biltze lanak ez baitu 
zentzurik ondorengo zabaltze 
Ian baten ezean. 

EGITASMOAK 

Historia Mintegi batek har 
ditzakeen Ian arlo eta esparru 
gurtiak buruan izanda ere, 
hasiera batean behintzat, egi- 
teko bakar bati helduko dio 
elkarteak: agiri eta argazkien 
bilduma osatzeari. 

Horretarako, elkartearen eta 
orain arte osatutako bilduma- 
ren aurkezpena egin nahi du 
lehenik eta behin. Festetara- 

ko, Karmengo Amaren egunerako, ekitaldi txiki bat 
antolatu du asmo horrekin: lokala zabalduko du eta 
argazki erakusketa antolatuko du. Bere burua aurkez- 
tuko du hala, eta auzotarrengana zabalduko du argaz- 
ki zaharren eskaera. Izan ere , asmoa auzotarrei argaz- 
kiak kopiatzeko eskatzea da; horiek kopiatu eta haiei 

buruzko datuak bildu ondoren jabeei itzultzea. Bule- 
goan badute jadanik horretarako beharrezko den tres- 
neria informatiko gurtia eta baita datuak biltzeko 
fitxategia eta galdesortak ere. Baditurte, era berean, 
argazki baten eskean datorrenari kopia bat emateko 
bitartekoak ere. 

Auzoaren memoria historikoa, denen eskura egongo 
den memoria historikoa osatzen hasteko lehen pausoa 
izango da. Paper zahar batek, argazki zahar batek, 
hautsez betetako artxibo batetik ateratako datu batek 
ekarpen handia egin diezaioke memoria historiko 
horn eta kopia bat denen eskura uzteak kolektibo 
egingo du memoria hori. 

Bizitza luze eta aberatsa izan dezala Gorga Añorgako 
Historia Mintegiak 
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EZ NIRI ADARRA JO! 

Apustuak berak baino interes handiagoa pizten du apustuaren inguruko saltsan sartzeak. Nekeei muzin 
egin gabe, eginahalak eta bi ere  eginak dituzte auzoat batzuk auzoaren izenaren defentsan, Bejondeiela. 

ZE KRISTO EGITEN DU ERRUBERA HORREK HOR? 

I
kusi  al zenuten Gazte lokal parean hilabetez botata 
egon zen emtberatzarra? Ez dakit eskabadora batena 
zen, kamioi batena... Kontua da lehendabizikoz 

begi-bistan izan nuenean neure golkorako pentsatu 
nuela "jo, fijo ijitoak izan direla, non utzi ez zuten izan- 
go eta guretzat zaborra". Egun batzuk geroago, guztia- 
ren berri izan nuenean, nire teoria oso sinplea zela pen- 
tsatu nuen, auzo hau nolakoa den jakinda. 

Guztia joan den negu partean hasi zen. Arratsalde hotz 
horietako batean soziedadera agertu, eta Urmeneta topa- 
tu nuen jendea erreklutatzen bere begirada maltzur 
baina aldi berean alaiarekin, "aber, nor apuntatzen da 
gizon proba egiteko, zu ez zea apuntatzen? Benga, ani- 
matu parre batzuk egingo ditugu tal Neskak eta muti- 
lakl " Zer gertatzen zen galdetu, eta aste batzuen bueltan 
Antiguan ospatu behar zen gizon proban lehiatzeko 
Añorgako taldea prestatzen ari zirela komentatu zidaten, 

norgehiagoka Afiorga, Antigua eta Igeldoren arrean 
jokatzeko gelditu zirela, eta entrenatzen hasi behar zela, 
behin faldea osatuta. "Ez zaitez saltsatan sartu..." pen- 
tsatu nuen, gizon proba bat zertan datzan zehatz-mehatz 
jakin gabe oraindik, eta parte hartuko zutela is sinistu 
ezinik, trago bat eman nion neure koka kolari. Arratsal- 
de horretatik aurrera, gizon probaren asuntoa indarra 
hartuzjoan zen. 

Handik gutxira bazirudien taldea osatua zegoela, Igel- 
don entrenamendu batzuk egiten ari zirela, eta partehar- 
tzea ziurtatua zegoela. Konturatu orduko, erronkaren 
eguna ere  iritsi zen, urtarrilaren 10a, eta eguerdi alders 
Antiguako bodegaren kale harriztatu horretan zegoen 
gima paregabea zen. Gaztelumenditarrak bertsotan 
(arraroa), Añorgako zalegoa Keler txikia eskuan (arra- 
roa hori ere) eta hiru taldeak harria ahalik eta plaza 
gehien mugitzeko prest. Auzoko gazteak hasi zuten 
lehia, eta uste baino hobeto aritu zirela aitortu beharrean 
nago. Zeukaten gurtia eman zuten, leher eginda, denbo- 
ra amaitu zitzaien arte. Gurtira kopuru polita plaza bete 
ziturten, eta aurpegi zurbilen bat sumatu bagenuen e re , 
txalo zaparrada merezia jaso zuten han bildutako ilcusle 
gurtiengatik. 

Auzotarren lekukoa antiguotarrek hartu zuten. Hauek 
ere fin ibili ziren, eta behar bada etxean jokatzearen 
abantailaz baliatuz, azkenean añorgatarrei aurre hartu 
zieten, gutxigatik izan bazen ere . Azkenean, igeldota- 
rren txanda iritsi zen. Bartzelonak Ailorgako jubenilen 
aurka jokatzea bezala izan zen. Beste planeta batekoak 
ziruditen eta izerdi askorik bota gabe irabazi zieten 
"hiritarrei". Nola nabaritu zitzaizkien urteetako entrena- 
mendu eta sufrimenduak! 

Honela amaitu zen, ba, gizon proba famatua. Geureak, 
añorgatarrak, hirugarren, baina lan txukuna egin zuten 
sentsazioarekin. Antiguotarrak? Añorgatan•ei irabazita, 
eta ondorioz, helburua beteta. Eta igeldotarrak? Igeldo- 
tarrak harriari tiraka igo ziren herrira. 

Portzierto! Erruberarena ahaztu zait! Kontua da gizon 
proba gehiagotan parte hartzeko asmoarekin errubera 
hori azaldu zela auzoan, honi tira eginez entrenamen- 
duak burutzea zutelarik asmoa, baina hilabete batzuk 
auzoko txoko horretan egon ostean, etorri zen bezala, 
inor ohartu gabe, desagertu egin zela. Honela amaituko 
ote da añorgatarren ibilbidea gizon proben munduan? 



Tribuna aurreko zuzena Orian, 1935ean 

LASARTEKO ZIRKUITUA 

Cuando se pretendía mostrar algo relevante a la ingente cantidad de visitantes y turistas que se iban a 
acercar a San Sebastián, surgió la idea de la celebración de una prueba automovilística del más alto nivel 

en la ciudad. La red viaria de Buruntzaldea se prestaba a ello perfectamente sin necesidad de grandes 
obras. Así nació en 1923 el circuito de Lasarte, que por supuesto transcurría por nuestro barrio. 

LASARTEKO AUTOMOBIL ZIRKUITUA 

Edadeko  añorgatar bakan batzuk bakarrik izan 
dute Lasarteko auto lasterketak zuzenean ezagu- 
tzeko aukera, eta ume zirenean gainera. Hala ere, 

gutako batzuk zaharragoei entzun, nonbait irakurri 
edota argazki zaharren bat tarteko, izan dugu nolabait 
Lasarteko automobil zirkuituaren berri. Beste askori 
aldiz, zeharo berria gertatuko zaie halakoak izan zire- 
nik sinisteak, baita harrigarria ere . Lasarteko zirkuitua 
zen, han hasi eta amaitzen baitzen, baina bidean gure 
auzotik igarotzen ziren garaiko auto azkarrenak, ziztu 
bizian. 

Pasa den mendearen hastapenetan Donostia bilakatu 
zen udako hiriburu nagusi. Espainiako Maria Cristina 
erreginak, Donostiak liluratuta edo, beste aukera 
batzuk baztertu eta hemen igarotzen zituen urtero uda 
sasoiko egun gehienak. Egonaldi horrek gainera, 
Madrileko gorteaz gain, aristokraziako eta orduko 
gizarteko goi kiaseetako jendearen etorrera zekarren 
uztailaren hasieratik irailaren erdialdera. 

Alabaina, Donostiak edertasuna, hondartzak, paseale- 
kuak eta eguraldi atsegina izanagatik, kanpotar uda- 
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A B.C.D.E Cam.no de acceso a las Tribunes una vez cerrado el oreo to 

LASARTEKO ZIRKUITUA 

Donostiako automobil zirkuituaren plana. 

tiarren interesa piztuko zuen alternatiba edo jarduerak 
falta zituen. Aipaturiko erakargarritasun naturalak, ez 
ziren, nonbait, nahikoak. Hala, gertuko Donibane 
Lohizune eta Biarritzek izandako arrakasta aintzat 
harturik, haiek egin bezala, Donostia golf zelai eta 
hipodromo batez hornitzea erabaki zuten hiriko agin- 
tariek. 1920ko hamarkadan, aldiz, Erakustazoka 
zabaldu behar zela eta, gertaera horrekin bat etorriko 
zen erakargarritasun handiko ikuskizun handi bat sor- 
tzeko prestatu zen. Hala, egoerak eskatu moduan asko 
pentsatu eta ondo aztertu ondoren, auto zirkuitu bat 
eraiki eta maila goreneko auto lasterketak egiteko 
ideia sortu zen. 

ZIRKUITUAREN SORRERA 

Baina Lasarteko zirkuitua jada eraikia zegoen, ez zen 
beraz berri baten beharrik. Buruntzaldeko errepide sam- 
aren ordura arteko beharren araberako eraketak, dagoe- 
neko sortu baitzuen zirkuitua. Hala, etorkizun-sen han- 
diko norbait berehala ohartu zen Oriako zuzena irteera 
eta helmugarako ezin egokiagoa zela; Lasarte zeharka- 
tzen zuen kale nagusia azken azeleratzea egiteko apro- 
posa zela, eta beraz, helmuga ideala Estutxo baserriaren 
parean kokatu behar zela, Txartel baserria igarota (gaur  

egun Oriako gasolindegia dagoenean); Andoinera iritsi 
bitarteko bihurguneak egokiak zirela pilotuen arteko 
lehia handitzeko eta Urnieta eta Hemani bitarteko tobo- 
ganak autoetako motorren potentzia proban jartzeko 
balio izango zutela; Errekalde eta, batez e re , Irubideko 
bihurgunetan abiadura zertxobait moteldu ondoren, 
Lasarteko zuzenean berriro bizkortuko zutela. 

Bidezoruan konponketa batzuk eta helmuga parean 
oinarrizko harmailak nahikoak izan ziren 1923an 
lehen auto lasterketa burutzeko eta zirkuituaren ego- 
kitasunaren inguruan zalantzak uxatzeko. 17,3 kilo- 
metroko zirkuituaren bide bazterrak bete zituen jende 
andanak, guztiz arrakastatsu bilakatu zuen lasterketa. 
Alabaina, arrakasta ez zen erabatekoa izan, antolatzai- 
leek eskudirutan iragarritako sariari ezin izan baitzio- 
ten aurre egin. Baina kontua ez zen hor amaitu, 
nazioarteko automobil munduko erakunde garrantzi- 
tsuenetara hedatu zen, eta Donostia kaudimengabekoa 
izendatu eta zirkuitua gaitasunik gabekotzat jotzeko- 
tan izan ziren. Azkenean ordea, Donostiako udala 
zorren kargu egitearekin batera, aurrerantzean laster- 
keta antolatzeaz arduratuko zen erakundea sortu zuen 
1923ko arazoan, Gipuzkoako Automobil Kluba 
(R.A.C.G). 



LASARTEKO ZIRKUITUA 

Sport modalidadeko kanporaketetako irteera. 12 ordutako lasterketa 1928an. 

Lasarteko zirkuituak sinesgarritasuna berreskuratu 
zuen, eta ondorioz 1926ko Europako Sari Nagusia 
antolatzea proposatu zitzaion. Tamainako antolakun- 
tza, ordea, erronka handia zen, eta berehala jarri ziren 
lanean lehen xede nagusi batekin: maila horretako 
gertaera batek eskatzen zituen gutxieneko egokitzape- 
nak burutzea zirkuituan. 

Bidezoruaren zabaltze eta asfaltatzeak, baina, lehen 
oztopo batekin egin zuten topo: lur partikularrak bere- 
ganatzea saihestezina zen errepidearen zabalera ego- 
kitu nahi bazen. Jabeekin akordio batera iritsiz kasu 
gehienetan, baina baita nahitaezko desjabetzeen bidez 
ere, beharrezko ziren lur zatiak bereganatu zituen 
Foru Aldundiak, eta 1925 urteko hasieran ekin 
zitzaion lanari, zirkuituaren ibilbide osoa lanen eslei- 
penerako sei zatitan banatu ondoren. 

Lanak iragarritako eperako (1925eko ekainaren 10a) 
amaitu ezin izango zirela aurreikusirik,  Porn Aldundi- 
ko agintariek Gasteizko Gotzain buruarengana jo 
zuten, eurei eta euren goi buruei egoeraren berri eman 
eta epemuga inolaz ere ezin zela atzeratu esanez, 
obrak behar zen egunerako amaituak egon zitezen 
igande eta jaiegunetan ere lana egiteko baimen eske. 
Elizarentzat data seinalatu batzuetan izan ezik, gai- 
nontzeko igande eta jaiegunetarako baimena luzatu 
zuten. Batzuen eta besteen ahaleginari esker, azkene- 
an,1926ko Europako Automobil Sari Nagusia korritu 
zen Lasarteko zirkuituan. 

Ezohiko ikusminak ehunka ibilgailu biltzen zituen 
Lasarte, Oria eta inguruetan Automobil Astea buru- 
tzen ari zen bitartean. Garaia haietan Gipuzkoan, 

Morgan bezala, gutxi baziren autoa zuten pribilegia- 
tuak, kanpotik zetorren jendeak ekarritako autoak iza- 
ten ziren nagusiki. Jendetza hurbiltzen baitzen Euro- 
pako bazter guztietatik hona, eta horiei guztiei aste 
horretarako espresuki prestaturiko tren eta tranbia zer- 
bitzu bidez etortzen zen jende oldea gehitzen zitzaien. 

LASTERKETAREN XEHETASUNAK 

R.A.C. elkarteko antolatzaile eta kolaboratzaileek 
artilleriako soldaduen laguntza izan ohi zuten orduko 
errepideak paregabeko auto lasterketa zirkuituan bila- 
katzeko. Kanabera eta alanbrez osatutako hesiak eta 
bide bazterretan lurrez beteriko zaku pilak apaintzen 
zuten ibilbide osoa. 

Lasarte eta Orian him  gasolina zerbitzugune egonaga- 
tik, antolatzaileek bidoi handietan ateratzen zuten las- 
terketa autoentzat erregaia. Autoak, bakoitza bere 
jatorritik Donostiako moilara iristen ziren, itsasontzi 
edo kamioietan, eta bertan pisatze eta ikuskatze trami- 
teak burutzen ziren. 

Goizeko seietan ekiten zioten mekanikariek motorra- 
ren berotze eta prestaketa lanei. Konpontzaileek goi- 
zean goiz pilotuak lasterketan baino denbora hobeak 
egiten zituztela zionik ere bazen. Alfontso XIII Esta- 
tuko erregeak, bere Hispano Suiza autoarekin, goize- 
ko hamarretan ixten zuen errepidea lasterketa egune- 
tan, eta zirkulazioa erabat debekatuta geratzen zen 
multa larrien mehatxupean. Irteera postuak zorteoz 
erabakitzen ziren, berezitasun batekin: irteteko pisto- 
la-tiroa entzundakoan, pilotuak irteera marratik korri- 
ka abiatu eta autoa martxan jarri behar izaten zuten. 



1923  

Donostiako Sari Nagusia (443 km 750m):  
Guyot (Rolland Pilain) 4 ordu 45' 57" (93 km/o)  

1924  

Donostiako Sari Nagusia (621 km 250m):  
Seagrave (Sumbean) 6 ordu 1' 19" (103 km/o)  

1925  

Donostiako Sari Nagusia (708 km):  
Divo (Delage) 5 ordu 45' 1"(123 km/o)  

1926  

Europako Sari Nagusia (779 km):  
Goux (Bugatti) 6 ordu 51' 52" (113 km/o)  

Espainiako Sari Nagusia (692 km):  
Constantini (Bugatti) 5 ordu 55' 47" (123 km/o)  

Donostiako Sari Nagusia (723 kin):  
Materassi (Bugatti) 5 ordu 28' 9" (126 km/o)  

1927  

Espainiako Sari Nagusia:  
Benoist (Delage) 5 ordu 20' 45" (129 km/o)  

Gipizkoako Sari Nagusia (12 ordutako kriteriuma):  

Rigal-Serro (Peugeot) 1.187,168 km  

Hans Stuck pilotuaren Auto Union eixeko autoa laugarren 
itzulian olio tutuan izandako matxuragatik lasterketaz kanpo 
Errekalden, 1934ean.  

LASARTEKO ZIRKUITUA  

Errekaldeko bihurgunea 1928an. Rekaldeberri (Segundone)  
etxearen parean egurrezko zubia eraikitzen zen errepidea ez  

zeharkatu behar izateko.  

Bi hildako utzi zituen ezbeharrak soilik izan ziren  
zoritxarreko gertaerak, 1924 eta 1925ean. Lehenean  
Lee Guirot pilotua larri zauritu zen talkaren ondorioz,  

eta here mekanikari Perkins -ek bizia galdu zuen.  
Torschy pilotua bestalde, golfeko aldapako makal  

baten kontra jo eta bertan hil zen. Kasualitatez baina  

bi pilotuak 13 zenbakia zeramaten. Antolakuntzak,  

orduan, superstizioagatik zenbaki hori kentzea eraba- 
ki zuen.  

LASTERKETEN AMAIERA  

1931 eta 1932 urteetan, Estatuko gobernuko erregi-  

men aldaketak eragindako arazoak tarteko, ez ziren  

lasterketak korritu. 1933an berrekin zitzaien lasterke-  

tei, baita 1934 eta 1935ean egin ere. Hurrengoan  
aldiz, zirkuitua hobetzeko berrikuntzak burutu behar  

zirenean, zorigaiztoko gerrak eten zuen lasterketa.  

Ahaleginak eta bi egin ziren geroago ere gerrak era-  
mandakoa berreskuratzen. 1948an esaterako Lasarte- 
ko zirkuitua berreskuratzeko saiakera serioa egin zen,  

alperrik ordea.  

IRABAZLEAK  

Abiadura frogetan, lehenengo urteetan Bugatti eta  

Delage markak nabarmendu ziren, hank eta 1930ko  

hamarkadan Mercedes, Alfa Romeo, Maseratti eta  

Auto Union etxeak agertu arte.  

Lasarteko zirkuituan egin ziren automobil lasterketa  

garrantzitsuenen urtez urteko palmaresa duzue  

jarraian:  

^6 
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LASARTEKO ZIRKUITUA  

Hirubideko bihurgunea eta jende-mordoa penditzetan lasterketa  

ŕkusten, 1934ean. Lehen planoan bidegurutze garrantzitsuenetan  

egon ohi ziren panel adierazlea ikus daiteke.  

1928  

Espainiako Sari Nagusia:  
Chiron (Bugatti) 2 ordu 25' 44"  

Donostiako Sari Nagusia (692 km):  

Chiron (Bugatti) 5 ordu 20' 30" (129 km/o)  

1929  

Donostiako Sari Nagusia:  
Chiron (Bugatti) 5 ordu 57' (116 km/o)  

1930  

Donostiako Sari Nagusia (519 km):  

Achilles Varzi (Maseratti) 3 ordu 43' 4"  

1933  

Espainiako Sari Nagusia:  
Chiron (Alfa Romeo) 3 ordu 50' 57" (134 km/o)  

1934  

Espainiako Sari Nagusia (519 km):  

Fagioli (Mercedes Benz) 3 ordu 19' 41" (156 km/o)  

1935  

Espainiako Sari Nagusia (519 km).  

Caracciola (Mercedes Benz) 3 ordu 9' 59" (164  

km/o)  

Helmugako sailkapen panela, 1930ean.  

Zirkuituaren itzulirik azkarrena Achilles Varzi pilo- 
tuaren eskuetan dago. Auto Union autoarekin 1935 
urteko bederatzigarren buelta burutzeko 5 minutu, 58 
segundo eta 6 hamarreko behar izan zituen, 173,825 
kilometro orduko batez besteko abiadurarekin. 

Abiadura probez gain, hamabi orduko lasterketak ere 
egin ziren. Bi pilotuk zuten autoa eramateko ardura, 
batek gidatzen zuen bitartean, besteak alboan atseden 
hartzen zuen. Sidekarrarekin edo gabe, motor laster- 
ketak ere egin ziren Lasarteko zirkuituan, batez ere 
lehen urteetan. Landa anaia donostiarrak izan ziren 
modalitate horretan goraipatuenak. 

Rosemayer andereñoa izan zen lasterketetan gizonez- 
koen aurka egitera ausartu zen pilotu emakume baka- 
rra. Nahiz eta horietako batean helmugako tribuna 
aurrean talka egin, azken ekitaldian bosgarren postua 
erdietsi zuen, Auto Union etxeko autoa gidatuz. 

Asier Agirresarobe  

Argazkiak liburu honetatik harto dira:  

Circuito de Lasarte. Memorias de una pasión. Angel  

Elberdiñ. RA.C. Kutxa fintdazioa.  



AÑORGATAR FAMILIA 

Añorgatarrak baina goikoak dira, mendi aldekoak, beheko zalapartatik urrunxeago bizitzeak ematen 
dien patxada eta ikusmira zabalaren jabe direnak. 

LARZABAL-ARZALLUSTARR AK 

Caur egungo familia handia Laura erdian dutela 

T
xarabategi baserrikoak dira Laizabaldarrak; base-
rriak dituen bi etxebizitzetatik ipar-ekialdera ema-
ten duenekoak. Baserritarrak. Hala izan din, 

behintzat, Antonio eta Maria Luisa famili buruak eta 
hala da gaur egun ere  lanbidez semeetako bat. 

Bertan jaioa da Antonio eta Igarako jaiotetxetik bertara 
ezkondua Maria Luisa. Gema aurrean jaio zen Antonio, 
1935ean, eta gerra ondorenean, bost urte geroago Ma 
Luisa. Bai batak eta bai besteak gerra osteko garai gogo- 
rretan igaro ziturten haurtzaroa eta ume aroa. 

Hala, etxeko euskara etxerako eta lagunarterako gordo- 
ta, gazteleraz egin zituzten ikasketak eskolan. Gerora 
bikario izango zen Jose Antonio Pagolarekin egin zuen 
Añorga Txikin eskola garai guztia Antoniok, bi urte 
gazteago izanagatik ere  Jose Antonio. Eskolan zenbat 
urterekin hasi zen esaten ez badaki ere , ongi gogoratzen 
du bukatu hamahirurekin egin zuela, hamahirurekin 
joan zela ben  baserrira eta Pagola laguna hamaikarekin 
seminariora. Ma Luisak ere  egin wen  bere eskola aldia 

Igarako eskola zaharrean, mutilak goian eta neskak 
behean banatzen zituen eskola zaharrean. 

Ez bata ez bestea ez ziren etxe zokoan geratzekoak eta 
gaztaroan bilatu zituzten beren gogo eta gustuak asetze- 
ko tarteak. Ez ziren aukera askoko garaiak, baina bazen 
gazteentzako aukera bat ez Antoniok ez Maria Luisak 
baztertu ez zutena: Irubideko dantzalekua. Han  ezagutu 
zuten elkar, egin ziren lagun eta baita ezkongai ere . 

Antonio lau senideren artean mutil bakarra izanik, ben  
zen baserriaren segida bere gain hartu behar zuena eta, 
hala, 1962ko uztailean ezkondu zirenean, Ma Luisak 
baserritar bihurtu behama izan zuen, lehendik baserritar 
lanak ezagunak bazituen ere , ez baitzen sekula haietan 
buru belarri ibilia. Ez zen erraza izango, langintza berri- 
ra bezala, bost emakume eta bi gizonez osatutako fami- 
lia batera egokitu beharra izango baitzuen. 

Laster jarri zen ordea gure bikotea baserriaren martxa 
elkarrekin eramaten. Antonioren arrebak joan egin ziren 
bata bestearen atzetik; bestetik, gurasoak ere  zahartzen 
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Hiru belaunalditako gizasemeak  

AÑORGATAR FAMILIA  

Guraso eta sei seme-alabak  

Joan ziren eta, denbora gutxira, senar-emazte gazteak  

bilakatu ziren baserriaren gobernatzaile. Bazuten, baina,  

laguntzaile paregabea: Laura, Txarabategi baserrira  

umetan etorritako Laura,  senide ez baina beti familiakoa  
izan dena. Hamalau urterekin etorri omen zen Txaraba-  
tegira Antonio bera jaio baino lehen eta familiako bat  

izan da beti bertan.  

Seme-alabak laster hasi ziren etortzen eta segida xama- 
rrean etorri e re , Begoña zaharrena eta Joxe Mari  biga- 
rrenaren ondoren bikiak etorri baitziren, Koro eta Ixiar,  

eta zaharrenak hogeita bost hilabete zituenean ba baitzi- 
turten jada lau seme-alaba. Geroxeago beste bi izan  
ziturten, Izaskun eta Mikel.  

Familia handi xamarra zen hura baserriko etekinez  
aurren ateratzeko eta gogotik egin behar izan zuten lana  
senar-emazteek. Lanari, ordea, beldurrik ez eta jakin  
zuten lur eremuz handia ez den baserriari etekina aten-  

tzen. Baratza eta ganadua ongi zaindu eta Mien emariak  

ongi saldu, hori zen erronka. Gidatzeko agiria atera  

(egun berean atera zuten biek) eta furgoneta zahar bat  
erosita, astean hiruzpalau aldiz eramaten zuten berdura  

San Martingo azokara (berrogeita bi urtez aritu da  
horretan Ma Luisa); esnea egunero etxez etxe partitzen  

zuten auzoan eta baita arrautzak e re . Esne kooperatiban  

ere  sartu ziren burn belarri eta, orokorrean, baserriari eta  

nekazaritzari lotutako elkarte eta kooperatibetan parte  
hartzeko jarren irekia azaldu dute beti.  

Eguneroko-egunerokoak ez diren bestelako lan edo  

eginkizun handi batzuei ere egin behar izan zieten  
aurre: baserrirako bideak egin edo hobetzea, ura ekar- 
tzea edo argindarra etxeratzea besteak beste. Inguruko  

baserri guztienak ziren arazo horiek eta haiekin elkar- 

lan onean lortutakoez harro egoteko moduan dira Txa- 
rabategikoak.  

Baserriko lanak, auzokoak.. eta familia aten behar  
aurrera. Seme-alabak hazi eta eskolaratu ziturten eta  

iritsi zitzaien pixkanaka haiek etxetik joaten ikusteko  

unea ere . Karga batzuk arintzen joan ziren eta lasaita- 
sun pixka bat berenganatu zuten, nahiz eta izan zuten  
susto ederra duela urte pare bat Antoniori bihotzekoak  

eman izanaren ondorioz. Kasta gogorrekoak dira,  

ordea, familia honetakoak eta ederki gainditu zuten  
trantzea.  

Lasai bizi dira orain Txarabategiko biztanleak. Anto- 
nio  eta M° Luisak erretiroa hartuta dute eta ez daukate  

ez egunero jetzi beharreko behirik, ez biharamunera-  

ko plazarako prestatu beharreko berdurarik eta ezta  
bestelako lan itogarririk ere. Lauraz arduratzen dira,  

noski, dauzkan urteekin (92) behar baitu laguntzarik,  
baina gainerakoan berenak eginak eta ongi eginak iza-  
nik, atzetik datozenen eginak jarraitzea dute eginki- 
zun gogokoena. Seme-alabek beren bideak hartuak  
dituzte eta bat Oiartzunen, bi Donostian eta him etxe- 
an, gertu dituzte denak. Bilobak ere badituzte lau,  
Amaia, Eider, Oihana eta Iker eta bilobak beti izaten  

dira bizipozerako motibo. M e  Luisak behintzat manta-  
laren poltsikoan piztuta izaten du sakelako telefonoa,  
alabek iloben kardu egiteko noiz eskatuko.  

Añorgaren mendi aldea ezagutzen duten eta mendi buel-  
ta egiteko ohitura duten auzotarrek badakite non bizi  
diren Larzabaldarrak eta badute haiei kasu egiteko ohi- 
tura. Aurten, gora joan gabe egin nahi diegu agurra  

beheko zalapartatik urrunxeago bizi diren goiko auzotar  

horiei.  

^9 



Beheko Unanue ondokó lanak Amassorrain gainetik ikusita 

Gorga estaltzen 1940ko hamarkadan 

BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK 

Urratsak aurrera eginez, itxuratuagoak agertu zaizkigu iazkoan iragarritako egitasmo gehienak. 
Iragarri gabekoren bat ere bada aipagarri. 

ZAHARRAK BERRI, BAINA BERRITUAK 

Aurreko  urteetako kroniketan iragarri genituen 
lanak dira aurten ere atal honetan hizpide: 
Gorga errekaren bideratzea, Belartza 2 indus-

trigunea, trenbidearen ibilbide berritua, bigarren 
saihesbidea eta Atotxarrekako urbanizazioa. 

GORGA ERREKA 

Eusko Jaurlaritzaren ardurapeko Ur Agentziak gidatu- 
ta, hasiak dina Añorgako Erreka Uholdeez Babesteko 
eta Saneatzeko Egitasmoaren lanak. 

Hiru lekutan bistaratu zaizkigu obra handien ondorio 
izan ohi diren lur mugimenduak: Beheko Unanue 

ondoan, zalditegiaren lurretan; Karmen auzoa zeneko 
azken etxearen gainaldean; eta Infernu aurreko erre- 
pide korapiloen erdian. 

Gogoratu bi helburu nagusi dituela egitasmoak: batetik, 
uholdeak saihesteko errekari behar adinako zabalera eta 
altuera ematea bere ibilbidean eta, bestetik, ur zikinak 
aparteko bide batetik tutuetan araztegira bideratzea. 

Lanak emanda daude bere osotasunean baina aipatu- 
tako him guneetan bakarrik hasi dira lanean. Izan ere, 
hainbat zatiri dagokionean oraindik erabat finkatu 
gabe errekari emango zaion eta, ondorioz, lanek zein 
gune eragingo duten. Zehazteko dago, adibidez, lanek 
futbol zelaia hartuko duten edota eliza aurrea hatuko 
duten eta nola hartuko duten. 

Errekaren inguruko Ian hauek eta !aster hastekoak 
diren trenbidearen obrek elkarreragin handia izango 
dute, zenbait gunetan elkarren ondoan joango baitira 
erreka eta trenbidea eta zati batzuetan, logikaz, enpre- 
sa berak egingo ditu batentzako eta bestearentzako 
lanak. 

TRENBIDEA 

Errekalde eta Añorga Txiki arteko ibilbide bikoitz 
berriaren egitasmoan gutxi dago berririk iaztik hona. 
Eusko Tren erakundeak informazio bulego bat zabal- 
du zuen bere proiektuen berri emateko eta, bertan 
gure auzoari dagokion informazio orokorra eman eta 
auzotarren eskaerak ,laso eta neurri batean erantzun 
badira ere, Eusko Tren ez da jarri obrak eragingo 
dituen lurren jabeekin harremanetan jarri. 

Karmengo Amaren aurreko 	Añorga Txikiko tren geltoki 
guneko ibilbide berrŕa 	berriaren egitasmoa 
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BERRIKUNTZA  ETA PROIEKTUAK  

Hala ere , lanak emanda daude. Tecsa, Grupo Campe- 
zo eta Obras Subterráneas SA enpresen aldi bateko  
elkarketa izango da lanak egiteaz arduratuko dena eta  

hauek 2011ko udarako egon behar dute bukatuta eta  

badirudi laster batean hasiko direla. Errekaren obrare- 
kin loturak izateak, behintzat, hori pentsarazten du.  

BIDEGORRIA  

Bestetik, Eusko Jaurlaritzak eta Diputazioak, elka-  

rrekin emandako jakinarazpen baten bidez, publiko-  
ki iragarri zuten trenaren gaur egungo ibilbidean  

oinezkoentzako eta bizikletentzako bidea zabalduko  
zutela. Proiektuaren arabera, bidegorriak 1,7  kilome- 
tro izango ditu eta horietatik 1.000 metro (%59) gaur  

egungo trenbide plataformatik joango dira. Beste  

zatia Añorga Txiki auzoaren eta trenbidearen arteko  
zatiari dagokio, hau da, biribilgune aldean N-I erre-  
pideak auzoa zeharkatzen duen puntutik trenbidea- 
ren arteko zatiari.  

ATOTXARREKA  

Lurrak harrotuta ditugu Agorrane, Parada eta Ato-  
txarreka baserrien inguruetan. Indusmakinak ari dira  

lurrak prestatzen bertan egitekoak den etxegunea  
hartzeko. Urbanizazioko lehen pareta eta seinaleak  
ere hasiak dira jartzen eta, krisiaren eraginez-edo,  

uste edo nahi baino mantsoago ari badira ere, aurrera  
doaz.  

Atotxarreka baserria aurrean indusmakina lanean  

Noizko bidegorri? 

Bizikleten eta oinezkoen bide berriaren sekzioa lau  

metro zabal izango da, bi metroko zabalerako bi zati-  

tan banatuta, bizikletentzat eta oinezkoentzat. Kar-  

mengo Amaren inguruan, hirigintza antolaketan atera  

diren bide berriekiko paralelo joango da bidegorria  
eta 2,5 metro zabal izango da zati horretan. Oinezko-  

ek beren espaloia izango dute zati horretan. 

Hauek izan daitezke bide berriaren alderdi aipagarrie- 
nak: Errekaldeko geltokira joateko egingo den sarbi- 
dea eta Añorga Txiki aldean etorkizuneko trenbidea- 
ren azpitik egingo den pasabidea. 

Parada eta Agorrane baserrien arteko lanak Aingeru  

Goardatik ikusita  

BIGARREN SAIHESBIDEA  

Aurrera doaz, eta nabarmen aurrera, Donostiako biga-  

rren saihesbidea izango denaren lanak ere. Eguraldiak  
obren martxa onerako laguntza gutxi eman badu ere,  
aurrerapen ikusgarria agertzen dute lanok edozeinen  

begietan.  

Saihesbide berriak hegoaldetik zeharkatuko du  
Donostia, Donostiaz gain, Errenteria, Oiartzun, Asti-  

garraga, Hernani, Lasarte-Oria eta Usurbil udalerrie-  
tako lurrak hartuko ditu. Loturak izango ditu Urumea- 
ko autobidearekin (Astigarragan); N1 errepidearekin  
(Lasarten) eta A8 autopistarekin (Aritzetan eta Oiar-  

tzun eta Errenteria arteko puntu batean). Lau tune! eta  
33 biaduktu izango ditu  

61  



BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK 

Errekalde atzeko biaduktua 

Teresategi magaleko lanak  

Ia seiehun etxebizitza izango dira bertan eraikitze- 
koak, horietatik 316 babes ofizialekoak eta  gainera- 
ko 282an salmenta librekoak. Hiru bide edo ardatz 
izango ditu etxeguneak, horietako bi itsuak, hau da, 
irteerarik gabekoak eta bat nagusia, Lugaritzeko 
tren geltoki gaineko biribilgunetik Goiko Galtzara- 
ko (Oriamendi pasealekuko) biribilgune batera 
joango dena. Bide horrek garrantzia berezia hartuko 
du, Añorga eta Ibaeta aldetik Aietera eta Oriamendi 
aldera joateko bide laburra eskainiko baitu. Beste- 
tik,tren geltokiarekin eta bide gorriarekin lotura 
izango du. 

Etxegune berriak berezko bertako arbola handi eta 
ederrak errespetatu ditu eta, horren ondorioz, parke 
edo berdegune ederrak izango ditu auzoak. Horrez 
gain, futbito zelaiak, skate pista eta frontoi txikiez 
osatutako jolas gune bat izango du. 

Udalaren kalkuluen arabera, bere ardurapekoa den 
urbanizazioa urrirako egongo da amaituta eta etxegi- 
leek beranduago amaituko dituzte etxeak. 

PAGOLA 

Añorgako mugetatik kanpo dago, berez, Pagola ize- 
nez ezagutzen den lur eremua eta izen bera hartu duen 
etxegune berria; gaur egungo Pagolazpiko biztanleek 
ere seguruenik ez dituzte añorgatartzat beren buruak, 
baina, lur mugak harreman muga ez direnez, eman 
egin nahi izan dugu hemen berrikuntza horren berri. 
Izan ere, hurbiltasun horri eta etxe berriekin batera 
etorriko diren bide eta komunikazioen hobekuntzari 
esker dudarik ez dago Añorgak laster emango diela 
Pagolako biztanle berriei harrera. Ikastolak, besteak 
beste, laster hartuko ditu Pagolako neska-mutilak eta 
gauza jakina da eskolako lagun giroaren inguruan sor- 
tzen eta finkatzen dela askotan auzotartasuna. 

ORIAMENDIKO DEPOSITU BERRIA 

Ur depositu berria eraiki dute Oriamendi azpian, 
Bentaundi baserritik gertu. Zaharkituxea geratu den 
Oriamendiko depositu zaharra, 1940ko hamarkadan 
eraikitakoa, ordezkatzea du helburu eta hark bezala- 
tsu 20.000 m3ko edukiera dauka. Gure auzoa ez 
ezik Antigua, Amara, Loiola eta Igeldoko goi aldeak 
urez hornitzeko betebeharra izango du. 

BELARTZA 2 

Ez da Belartzari dagokionean iaztik hona berrikuntza- 
rik izan. Donostiako Udal Gobernuak iazko apirilean 
onartu zuen plana eta alegazioak aurkezteko epea 
beteta dagoelarik, laster baten izango dira lehen mugi- 
menduak. 
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Atal berri bat zabaldu nahi izan dugu auzotarrek gure txokotik kanpo izandako ibileren berri emateko.  
Aurtengoan ikasketa bidaia da gazteek kontatu digutena.  

EUROPAN ZEHAR BIDAIAN  

Añorgatarrak Bru¡asen.  

Apirilak 17. Ostirala. Eguerdiko 14:00ak. Añorga  

City. Maleta bat duzu begien aurrean eta burua nahastu- 
ta. Kremailera ireki duzu eta ohartu zara objektuek oroi-  

tzapenak ekarri ohi dituztela sanitan. Zuk galtzontziloak  

aukeratzen dituzu, amak bidaiarako Lasarteko merkadi-  

lloan propio erosiak, zenuen eskasia medio. Beltzak  
eskuartean harm dituzu, hizki horidunak. "Channel' jar-  
tzen du, ikusten da ez direla oso kalitate onekoak baina  

zure gizontasuna azpimarratzen dute. Bat-batean buruak  
hamar egun atzera egiten du, flashback.  

Apirilak 8. Asteazkena. Gaueko 00:00ak. Frantzia-  

ko autopista zuzen bat. "Garcia" autobus urdin tipi- 
koa errepideko marra zurien gainetik doa, barman  41  
ikasle beroak ito beharrean dituela. Antigua Luberri  
deitzen dioten institutukoak. Gidaria 30 urte inguruko  

emakume sendoa, martxan sartzen oraindik ikasteko  

asko gelditzen zaiona. Eta hala zoazela begiratzen  
duzu zerura eta ikusten duzu ilargi betea. Argia itzale-  

an. Horia beltzean. Zure galtzontziloak bezala. Ilusioa  

buruan eta dirua poltsikoan, bizitzako hamar egun  

onenak igaro nahi dituen ameslaria zara, eta badirudi  
horretarako baldintzak badaudela. Antoniok, bidaia  

agentziako monitoreak, argi eta garbi eman ditu argi- 
bideak: gaua autobusean literetan igaro ostean,  

hurrengo eguneko 16:00etan iritsiko dela "Garcia"  
Bernara. Zuk begiak itxi dituzu, pozik, aurrekoaren  

galtzerdiak miazkatzeko moduan bazaude ere. Ez  
duzu galtzontzilorik aldatzen.  

Apirilak 9. Osteguna. Arratsaldeko 16:00ak pasa- 
txo. Suitza, Berna. Zure izerdia eta ingurukoena gor- 
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AÑORGATARRAK MUNDUAN 

Kepa Maixain eta Mike! Esnaola Brujasen. 

putzean itsatsi zaizunez bainu bat hartuko zenuke gus- 
tura, beste ezer baino lehenago. Antoniok, baina, Ber- 
nari argazki panoramiko bat ateratzeko toki apropose- 
nera eraman zaitu eta han ari zara. Pixka bat japoniar 
sentitzen zara baina atera egiten duzu, etxean erakus- 
teko edo. Atmosferako tenperaturaren berotasunak 
bainua eskatzen dizu, bainu madarikatua. Antoniok, 
azkenean, pistina batzuk non dauden adierazten du 
walkie-talkietik eta hara zoazte zu eta gainerako 40 
ikasleak, beste bi autobusetako ikasle gehiagorekin 
batera. Han ezetz, ez dagoela tokirik hainbeste lagu- 
nentzat. Antonioren amarekin gogoratzen zara. Bazo- 
az, etsita, dutxa gehiagoren bila Beman zehar. Zentro- 
an ba omen daude batzuk. 12 franko suizo; gehiegi. 
Laster jango dizu izerdiak gorputza. Ibaia atera duzu 
hasierako argazki panoramikoan. Hor badago ura. 
Hotza omen da, diote, alpeetatik zuzenean datorrena. 
Izerdia beroa da. Azkenean Aar ibaira zoazte, zu eta 
koadrilakoak, pauso azkarrean. Bainujantzia jantzi eta 
sartzen zarete. Eta harm sentitzen zara, baduzu istorio 

bat gehiago zahartzean bilobei kontatzeko. Museoak 
ere ikusten dituzu baina hori ez da garrantzitsua, gaz- 
teegia zara horrelako gauzetarako. Gauean ibaiertzera 
itzuli zara, garagardo batzuk edatera. Eguzkia sartzen 
ari da, botilak errekan dituzu freskatzen eta belarretan 
eserita zaude. Pixka bat hippy sentitzen zara eta gus- 
tura nude oso. Amaitu da oroitzapena. Galtzontzilo 
urdinak, hizki zuridunak, harm  dituzu eta hurrengo 
egunera egiten duzu jauzi. 
Apirilak 10. Ostirala. Goizaldea. Munich, Alema- 
nia. Autobuseko beste gau itogarri baten ostean Anto- 
nio  jaunak ur termalezko zentro horietako batera era- 
maten zaitu eta eskertzen diozu. Jubilatuz inguratutako 
goiz lasaiaren ondoren Errege Eroaren gaztelua ikuste- 
ra zoaz. Polita da baina konponketetan daude eta alda- 
mioz josita dago. Ez duzu sarrera ordainduko eta  kan- 
potik argazki batzuk atera ostean bazoaz autobusera. 
Zerua urdin, laino zuri altuekin. Zure galtzontziloak 
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AÑORGATARRAK MUNDUAN  

Bruselasen, Manneken Pis-en.  Bernako Aar ibai hotzean bainatu ostean.  

Amsterdango bigarren eskuko merkatuan.  

bezala. Bero. Antonio jaunak nazien kontzentrazio 
gune batera eramaten zaitu eta inpresio latza egiten 
dizu. Ikusten dituzu labeak, gas kamerak, juduen ohe 
zirenak...oilategiko oilo soila sentitzen zara, kaiola 
barruko izaki ezdeusa. Arratsaldean  insten zara Muni- 
chera eta igandea bitartean han ibiliko zarela jakinik, 
ostatu antzeko bat hartzen duzu 50 eurotan lagunekin, 
Antonioren ahotsa amesgaizto ez bihurtzeko. Arratsal- 
dea ostatuan pasatzen duzu eta gauean HB delako zer- 
bezeriara joaten zara, derrigor hala behar, eta zerbitza- 
ri argalari txerri ukondo razio bat eskatzen diozu eta 
laguntzeko zerbeza pixka bat. Handik aurrerakoak ez 
dituzu oroitzen. Galtzontzilo berde ilunak hartu dituzu, 
marroixkak, letra zuridunak. 

Apirilak 11. Larunbata. Eguerdiko 12:00ak.  
Munich, Alemania. Ostatuan esnatu zara eta dutxa 
gertu edukitzea zein gauza polka den deskubritu duzu. 
Gero pistirana. Bazkaldu kanpoan, ondo, eta arratsal- 
dean berriro ostatura, deskantsatzera. Museoak eta  

eraikinak, horiek ere bisitatu behar direla esan dizu  
kontzientziak eta arratsaldean bueltaxka lasaia egiten  

duzu Munichen. Adolf zenak alemaniarrak arraza  

gorena zirela zioen eta zuk ez dakizu sinetsi ala ez,  
baina oso dotorea da Munich. Denek dute BMW bat  
eta garbia da zeharo. Kale ertzean musikariak. Vival-  

diren "Lau Urtaroak" obrako zati bat entzuten duzu  
eta melodia egokia iruditzen zaizu hiriak duen itxura- 
rekin konbinatzeko. Gauean, HB. Berriro eskatu duzu  

bezperako razioa baina oraingoan zerbeza tostatua,  

laguntzeko beti ere . Eta orduan ateratzen dizute berde  

ilun koloreko edaria, HB letra zuridun edalontzian.  
Zure galtzontziloak bezala. Handik aurrerako oroitza-  

penak ere kolore berdinekoak izango direla susmatzen  
duzu, galtzontziloak utzi eta hurrengoak hartu dituzu- 
nean. Berriro urdinak, zikin horrek, maleta barrualde-  
an daudenak hartzen ez saiatzeagatik.  

Apirilak 12. Igandea. Eguerdiko 11:00ak. Munich,  

Alemania. Trantsizio eguna dela badakizu eta lasai  
heltzen diozu, goizean berriro pistina saioari ekinez,  

garbitzeko, eta  arratsaldean Municheko berdegune  

bateko zuhaizpean etzanda, ordura atekoaren balora-  

zioa eginez. Denek zoragarritzat dute ordura artekoa.  

Zuk ere bai. Gora begiratzen duzu, zeru urdina laino  

zuriekin. Gero hankartera. Bai, galtzontziloek ez dute  

gezurrik esaten. Gauean "Garcia" madarikatuan Ams- 
terdanera zoazela maletako galtzontzilo gorriak janz-  

ten dituzu.  

Apirilak 13. Astelehena. Goizaldeko 11:00ak.  
Amsterdam, Holanda. Antonioren hitzek engainatu-  
ta,txalupaz bisitatzen dituzu kanalak eta Amsterda-  
men berezitasuna antzematen duzu. Han ere ostatura  
zoaz, baina gainerako guztiekin batera, bidaiaren egi- 
tarau barruan baitator. Arratsaldean hiria ezagutzen  
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Mike! Esnaola eta /on Ayarza-Marien Anna Franken 
etxeaurrean. 

"Errege eroaren"gazteluan.  

duzu eta ikusten dituzu kartel ugari, Coffee-shop jar- 
tzen dutenak. Barman ez dago kafe makinarik. Bat- 
batean iritsi dira 21:00ak eta Antoniorekin Auzo 
Gorria delakoa bisitatzera zoazte guztiak. Iristean 
ikusten dituzu nehoizko argi gorrien babesean ziento- 
ka emakume ia biluzi, paretik igarotzean begirada 
seduktorea botatzen dizutenak. Begiratzen diezu gal- 
tzontziloei. Arrazoi zuten. Zu bitartean harrituta 
zaude. Imajinatzen zenituen emakume zimurdunak, 
urteetan aurrera joanak edo, itsusiak...baina neska 
gazte lerden ugari ikusten dituzu. Meten da gizonez- 
ko bat haietako ate batetik. Gizonezko hura hemen 
desgraziatu bat litzateke baina han ez dio inork begi- 
ratu arrarorik egiten. Prostituzioa historiako lanbide- 
rik zaharrena omen...ematen dizu zer pentsatua. Gero 
ostatura itzultzen zara berriro, baina gainerako ikas- 
leekin bakarrik, Antonio ez da ageri. Gau polita dau- 
kazu zain. 

Apirilak 14. Asteartea. Goizaldeko 12:00ak. Ams- 
terdam, Holanda. Komunetik igaro ondoren galtzon- 
tzilo aldaketa egiteko garaia dela erabakitzen duzu. 
Asteartekoa azken gaua dela ohartzen zara eta zuriak 
janzten dituzu. Goizean bizikleta alokatu nahi zenuke 
baina dendakoak eskatzen dizkizun baldintzekin naz- 
katuta, oinez ibiltzea erabakitzen duzu. Merkatu bat 
ikustera joaten zara, etxekoei zerbait ere erosi beharko 
zaiela eta. Arratsaldean kafetegirako gogoa sartu zai- 
zue. Gaua iritsi da, eta han zoazte bezperako diskote- 
ka berdinera. "Laja eta Landakanda" ez dutela ipiniko 
argi duzunez, espainolezko kantuekin emozionatzen 
zara, eta "La bamba" sekulako abestia iruditzen zaizu. 
Distantziaren txorakeriak. Galtzontzilo zuriak apur 
bat bistan badaramatzazu dirdira egiten dute diskote- 
kako argiekin. Zuri, ordea, komunerako gogoa sartu 
zaizu. Bazoaz, baina esku batek geldiarazi zaitu. 50 
zentimo gabe ez duzu egingo egin behar duzuna. 
Horretarako ere  ordaindu egin behar. Zure desadosta- 
sunaren berri eman diozu baina egoera larria da eta 
behar duena ematen diozu. Komunean, kapitalismoa 
noraino heldu den gogoeta egiten duzun bitartean, 
ikusten duzu zure galtzontziloak jokoan doazela 
komunaren kolorearekin, biak zuriak, eta biak letra 
beltzekin. "Roca"ren konpetentziako markaren bat, 
seguruenik. 

Apirilak 15. Asteazkena. Goizaldeko 9:30ak. 
Amsterdam, Holanda. Ostatua goiz utzi beharra ez 
da gozoa baina bazoaz maleta guztiekin autobusera, 
berriro ere Antonio ikusiko duzula jakinda. Buruan 
duzu bidaia amaitzen ari dela. Goizean merkatu berri 
bat deskubritzen duzue eta goiza erosketak egiten 
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AÑORGATARRAK MUNDUAN  

Ikastolako lagunekin H8(Ho(brahaus) garagardotegi ezagunean.  

eman ostean, Amberes aldera abiatzen zara Garcian, 
berriro galtzontzilo gorriak jantzita. Han ere, Anto- 
niorekin Auzo Gorria delakotik igarotzen zara eta 
berriro ikusten dituzu nehoizko argi gorriak eta ema- 
kumeak. Antoniok gustura dirudi. Afaldu pizzeria 
batean egiten duzu, ez baitizute beste erremediorik 
utzi italiar horiek. Ona eta merkea omen. 

Apirilak 16. Osteguna. Goizaldeko 11:OOak. Bru- 
jas,  Belgika. Brujas da guraso guztiek seme-alabei 
oso polita dela esaten dieten hiria eta nabaritzen duzu 
hori, denek berdin baitiote. Polita iruditu zaizu, ez 
sekulakoa ere. Hasierako turista jarrera beherantz doa 
bidaiak aurrera egiten duen bitartean eta nekatuta, 
pozik eta nostalgiko sentitzen zara. Txokolatezko 
gofre bat jaten duzu zure bizimodu burgesaren amaie- 

ra ongi aprobetxatzeko. Arratsaldean Bruselasera 
Garcian. Jada ez diezu galtzontziloei erreparatu ere 
egiten, kartera argaldua da zure kezka bakarra. Afal- 
tzeko ere larri ibiliko zarela iruditzen zaizu. Belgikan, 
turismo apur baten ostean nekea gailenduta, eseri zara 
taberna batean eta Leffe bat edan duzu. Afaldu italiar 
batean berriro ere, Bolognarekin akordatu eta pizza 
bolognesa bat. Ona zegoen. 

Eta itzulerako bidaia hasi aurretik, autobusera igo 
bitartean, pentsatu duzu ametsetako 10 egun izan 
direla, baina errealitateak jango zaituela Añorgara 
iristean, hain pisutsua den errealitate horrek, eta 
bidaiako oroitzapen bakan batzuk baino ez dituzula 
gogoratu gerora. Tristatu zara, baina baliteke ona iza- 
tea. Batek daki. 
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AUZOTARRAK 

IRATI GALATAS 

Kurtsoa bukatu ta 
iristean uda 
irribarrez hurbildu 
ohi da ingurura 
eta hitz egiten du 
apal ta gustura; 
zeozer ikasteko 
irten zen mundura: 
Etxeluzeko kasta 
urruti heldu da. 

OIHANE 
URMENETA 

Gau batean barraren 
ertzean zaudela 
ohartuz gero norbait 
gertu dagoela 
irribarre bihurriz, 
gustura bezela 
egon ziur Oihane 
Urmeneta dela. 

ZUHAITZ LARREA 

Bi asteko bizarra, 
heavyen ilea; 
nahiz izan izaera 
adar jotzailea 
koadrilan zeharkatu 
ohi dute kalea 
baina beti isilik 
ibili zalea... 
Auzoko filosofo 
kontenplatzailea. 

KEPA ESKORZA 

Olentzeroren bizarra eta 
belarritakoak tinko; 
semea hartu eskutik eta 
kalean da ibiliko 
halere ez da aita erretxin, 
urduri eta ohiko; 
zerua jausten hasita ere  
ez da urduri jarriko. 
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Pozez txoratzen dago 
auzoko festetan jende 
aurreko bere lehen dantza 
saioa egitera doan neska 
hau. Ondo ikasita ditu pau- 
suak eta nahasteko beldu- 
rrik ez du. Utziko baliote, 
txistua edo soinua e re har- 
tuko luke eskuetan festak 
etenik izan ez dezan. 

Ham begiratuaren distira! 
Begirada irekiak ahoa du 
lagun eta ile ongi orraz-
tuak borobilduta aurpegia, 
eguzki distiratsu bat bezala 
aged zaigu. Tente egon 
nahi du oraindik horretan 
trebatua ez badago e re  eta 
tente iraun du kamera 
berari begin egon den 
denbora gurtian. 

ZEINTZUK DIRA HAUEK? 

Hara neskatxa txintxoa eta 
baketsua! Aurrean duen 
mundu ezagutu berriari 
irekitasunez begiratzen 
dio, zabal-zabalik begiak, 
zabalik ahoa, harridura 
aurpegia marraztuta haie- 
kin. Munduari begiratzen 
dio handik bereganatzeko 
hark eskaintzen dion guz- 
tia. 

Hara, hara, txikitatik 
dakarten begirada. 

Honek kapitalekoa izan 
behar du. Halako flekillo 
zuzen eta luzea eta halako 
juerga gogoa ezin du kapi- 
taleko ume ongi jandakok 
bestek eduki. Ongi janda-
koa eta munduaz gozatze- 
ko aholkurik behar ez 
duena. Halako izango ote 
da gem ere? 

Ez du mutiko honek bihu- 
rrikeria handirik egiteko 
itxurarik. Seguruenik bera 
ez da ziria sartzen hasiko, 
baina seguru da berari 
behintzat ez diotela ziria 
sartuko. Irribarre oso neu- 
rrikoa agertzen du eta begi 
erneak ikusten zaizkio. 
Honek entzun entzungo du 
eta begiratua ez du ezkuta- 
tuko; kasu egingo du Zer 
egin, ordea, gem erabalciko 
du lasai. 

Añorgako Añorgakoa da 
hau atzean dituen paretek 
erakusten dutenez. Negu 
hotzean ere irribarrea eta 
alaitasuna nagusi, goxo 
bero baitoa amatxok jantzi 
dizkion arropa beroekin. 
Irribarrea ez diote eskatu 
behar izan, laguna eskutik 
helduta ba baitu nahiko 
poza. 

Mutil elegantea da hau. 
Serioa. Agian ohikoa baino 
dotorezia handiagoz jantzi 
dute eta ez dago erabat 
gustura, baina begiratu 
horrek barru konfiantza 
agertzen du, badakiela 
dakienaren konfiantza. 
Maisu izateko jaiotakoa 
ematen du honek. 
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HAUEK DIRA HORIEK 

Txikitako mundu goseak 
aseta ez, baina bai baretu-
ta, irekitasunez jarraitzen 
du  Garbille Arizetak 
munduari begira. Orain, 
ordea, ezagutu du mundua; 
ez dago kanpotik etorriko 
denaren zain bizitzaz goza- 
tzeko. Horregatik, barruak 
aberastuta, irribarrea 
marrazten du orain aho eta 
begiekin. 

Ikasi egin du nonbait ume 
hark, kapitaletik kanpo 
auzoetara jo eta hala azal- 
du baitzen gurean  Alex 
Uranga.  Lehen aholkurik 
behar ez eta berak ematen 
ditu orain aholkuak; non 
eta Errealean. Gure auzoan 
lana da egiten duena -gus-
tuko duen futbolean, 
noski-l- eta hori da esker-
tzen dioguna. 

Urteak pasa dira eta ber- 
din-berdin ditu begi erneak 
Inaxio Eizagirrek.  Irriba- 

 rrea era neurriko agertzen 
du eta gizon alai eta umo-
retsuaren planta paseatzen 
du auzoan. Orain, ordea, 
ez ginateke ausartuko esa- 
tera honek ez duela bihu-
rrikeriarik egingo edo ez 
dela ziria sartu zalea. 

Halakoxea da  Mari Jose 
Zuloaga.  Maite ditu dan

-tza eta festak. Nahiko dan
-tza egina da bera eta gaine-

rakoak ere  beti jarri izan 
ditu laster dantzan. Etxeko 
bi printzesei behintzat pasa 
die grina hori eta, ama 
bezala, pozez txoratzen 
ikusiak ditugu plazan dan

-tzan eta musika jotzen. 

Ezkutatu egin digu  Josune 
Dorronsorok,  kameraren 
aurrean begiak erdi itxita, 
bere berea duen begiratu 
distiratsua, eta ileren bat 
lekuz kanpo badu ere , 
eguzki borobil argitsu gisa 
ageri zaigu. Geldirik dago- 
ela hori guztia. Zer nolako 
argia eta indarra ez ote du 
honek kanporatuko mugi-
menduan denean? 

Lagunak inguruan dituela 
sentitzen da orain ere gus-
tura eta pozik  Miren 
Azkarate.  Bazkal ondoko 
mahai bueltan harrapatu 
dugu ustekabean eta  orain-
goen ere ez diogu, noski, 
irribarrea eskatu. 

Eta lanbidez ez, baina 
bokazioaz eta ahalmenez 
benetako maisua da  Xanti 
Peña.  Ez da eskolako 
maisu, naiz eta eskola 
askok nahiko luketen 
eduki beca bezalako kirol 
irakasle, entrenatzaile, ani-
matzaile eta batez ere 
kiroltasun jarreren irakasle 
bat. 
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Askok gogoan izango dute Paben Loidiren izena. Añorgako semea eta Igeldoko parroko izana urte luzez.  
Añorgatar hau ordea euskal kulturako olerkari garrantzitsuenetakoa izana da. Aurten 100 urte betetzen  

dira  bera jaio zela gure auzoan.  
^ 

ANORGAKO OLERKARIA  
abian Loidi Peña 1909ko abenduaren 22ko goiz  
batean jaio zen Añorga Haundi izeneko etxebizi-  

tzan. Bixente aita oriotarra zuen eta Rezolako fabri-  
kan enkargatu moduan aritu zen lanean, ama berriz Kon-  
txa zuen eta hau ere oriotarra zuen. Fabianek bi anai  

arreba izan zituen Bixente aitarenak, bata Erramun eta  
bestea Maria. Aita 33  une  zituela hil zen eta Kontxa ama  
Benedicto Lanziegorekin ezkondu zen bigarrengoz.  

Ezkontza honetatik bi seme alaba jaio ziren, bata Merce- 
des  (14 urte zituela hila) eta bestea hain famatu izan zen  
Bene Lanziego, txirrindulari bikaina eta gerran frankis-  
ten bonba batek hila Elgetan.  

Aitaren heriotzak 5  une  zituela harrapatu zion Paben-  

i. Premiazko urteak zirenez Orioko Erzillatarren etxe-  

ra bidali zuen amak, familiakoak baitzituen. Bertan  

hazi zen Fabian, eta bertan sortu zitzaion Orioko  

herriarekiko maitasuna.  

Oso gazterik joan zen apaiz ikasketak egitera. Hasieran  

Andoainen, ondoren Saturraranen eta 1935ean Gasteizko  
apaiztegian bukatu zituen bere ikasketak. Meza bernia  
Añorga jaioterrian eman zuen "Aitzol" lagun handia  

alboan zuda. Abertzale deklaratua, Euskal herniaren mai-  
tale sutsua, EAJtik oso hurbil izan zen bere bizitzan.  
Lehen apaiz lanak Maeztu Arabako herriko Musitu auzo- 
an eman zituen 1935 urteko ekainetik aurrera, Martin  
Lekuona zenaren apaiz lagun bezala. 36ko gerra hasi  

zenean Frankistek abertzale zenaren salaketa jaso eta  
preso hartu zuten, tren batean sartu eta Lizarrara bidean  
jarri zuten. Martin Lekuona aldiz harrapatu eta bertan  
fusilara  zuten.  

Paben-ek tren ibilbideko tunel baten iluntasuna lagun  
izanik aide egitea lortu zuen, eta Lizarran zuen koina- 
tuaren etxean ezkutatzea lortu zuen. Donostiara itzuli-  

ta, danbor gudaroste bateko kaperau bezala Tetuanera  

bidali zuten. Gudaroste honekin Toledoko Alcazar-  

reko batallan eta Madrilgo martxan parte hartzera  
behartu zuten. Lan bitxia bentan, bere gudaroste guz-  

tia mairuz betea baizen, islamiarrak denak eta bera  
kaperau kristau bezala zihoan.  

Gerra bukatuta zelarik Lauzirika gotzain frankistak  

Karrantzara bidali zuen Paben zigor gisa. 1945ean  

aldiz etxera bueltatzeko aukera eman zioten eta Igel-  
doko parroko egin zuten. Hemen eman zituen Fabia- 

nek here azken 40 Pr 
urteak 1985ean hil 
zen arte. 

Igeldon apaiz etxe- 
an jam zen bizitzen  
bere ama Kontxa- 
rekin. Bertan apaiz  

baten eguneroko  
lanak egiten zituen,  
mezak, bederatziu- 
rrenak, katekesi  
ikastaroak, baina  
bertan ere meza  
abestiak 	sortu  
zituen, aipatzekorik  
bada Igeldoko San  
Pedro zaindariari eskainitakoa azpimarratuko genuke.  

Baina olerkari bezala eman zituen here urte oparoe- 
nak. Hastapenetan, Loidi  tar Paben edota "KIRRU"  

moduan sinatzen zituen bere obrak. Oso gazte hasi  
zen olerkigintzan eta 21 urte zituela Errenterian anto-  

latutako Lehen Eusko Olerti Egunean aurkeztutako  

Arraunketa lanaren mailak harrituta utzi zituen garai  

hartako olerki zale eta kritikoak. Hauxe izan zen Loi-  
diren lehen lan saritua. Lau urte geroago idatzi zuen  

Orio'ko umezurtza, Manuel Lekuonaren iritziz bere  
literatur gailurra izango dena. Bertsogintza eta olerki-  
gintza eskutik doaz Fabianen idazteko jardunean.  

Xanti Onaindiaren ustez, "bere poesigintza funtsean  
bertsogintza bat izan zen. Nik une  kantatuz egiten  
zituela gainera bertsoak. Horregatik azaldu daiteke  

hutsegite bakar bar ez izatea bere metrikan. Akatsik  

gabekoa zen aide honetatik". Bertsoak idatzi arren,  
garaiko bertsolariak baino maila jasoagoa zuela uste  

zuen Onaindiak: "Bertsolariak baino maila batzuk  
gorago joana Zen".  

Fabian Loidi oso gazte hasi zen bertsoak idazten eta bere  
lanek berehala izango zuten oihartzuna garaiko euskal  

prentsan. 18 urte zituela,1928ko uztailaren 22an Donos-  

tian argitaratzen zen Argia astekariaren alean Kayuaren  
negarra izeneko lana argitaratu zioten. Him  urte geroa-  
go, 1931ko irailaren 13ko zenbakian Arraunketa izene-  
koa. Une  bereko irailean, esaterako, "El pueblo Vasco"  
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egunkarian ere Ian hori argitara eman zuten. Handik 
aurrera, hamaika argitalpen eta aldizkaritan bere olerki 
lanai(  argitaratzeko aukera izan zuen, bereziki euskaraz- 
ko olerkigintza sustatzeko 1959an sortu zen Olerti izene- 
ko hiruhilabetekarian. 

Baina Fabianen pasioa ez zen soilik olerkigintza edota 
euskara. Bazuen bai beste pasio bat, Euskal Herria. Gazte 
gaztetatik abertzale porrokatua izan zen. Oso harreman 
hestua izan zuen orduko Euzko Alderi Jeltzalearekin eta 
hau nabari geratu zen 1960ko martxoaren 28an. Egun 
hartan Donibane Lohitzunen Joxe Antonio Agirre Lehen- 
dakariaren lur ematean parte hartu zuen eta baita hileta 
elizkizunean non honako olerkiak eskaini zizkion: 

Aberri maitagarria 
negarrez dago erria; 
il zaigu Lendakaria. 

Bidasoaren aide banatan 
beso ta oiñez josia, 
euskera iltzen asia, 

odola beltzez nasia... 
Zertarako  da bizia...? 

Euzkadik bere Jaunari 
seme onena opari, 
erri-otoitza du ari, 

eriotz onek autsi du gum  
bildurra zigordunari, 

zutitu jende ugari, 
askatasuna eskari. 

Pentekostes'ko mirari. 

Euzkadi degu kaiola; 
erija preso dagola, 
ezin ixildu iñola, 

Donibane'ko illobi orrek 
sum du euskal odola. 

Aberriaren ajola 
esku onetan dagola, 

pozik gaude, Leizaola. 

Ehun urte igaroko  dira  dagoeneko abertzale, euskal- 
tzale eta idazle bikain hau gure mundura etorri zela. 
Batzuentzat bernia izango da Añorgatar honen histo- 
ria, beste batzuentzat  ez  hainbeste. Liburu bakarra 
argitara eman zuen, Txiruliruka deritzona, baina ber- 
tan batzen dira bere bizitza markatu zituzten sentipen 
eta egun garrantzitsuak. Hemendik beraz gure ome- 
naldi xumea, olerki honekin: 

Mogan  jaioa zinen, 
Igeldoko auzoan  hit, 

Orio  izan zen zure herria, 
Euskal herria zure Aberria. 

Zure hitzak gure ditugu, 
Ikaskizunak barrean, 

Apaiz paregabea, 
Paben Loidi, "Kirru". 
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Rezola greban 
Konbenio negoziatzen hasteko eskatzeko Rezolako langileek 
greba hasi zuten ekainaren 22an. Fabrikako sarrerak ezohiko 
itxura hau agertzen zuen langileen protestak zirauten bitartean. 

Juan Luis Azpiroz 
hirugarren Espainiako 

txapelketan 
Espainiako aurtengo maratoi txapelketan hiruga- 
rren egin du Juan Luis Azpiroz auzotarrak joan 
den apirilaren l0ean Gasteizen izan zen lasterke- 
tan 50 urtekoen kategorian. Argazkian Martin Fiz 
sari emailearekin ageri zaigu Juan Luis. 

Agur a Imanol Soroa 
Hace muy pocas fechas falleció Imanol Soroa Azpiroz tras una dura enfermedad. Ima- 
nol durante muchos años asistía a Gure Kabia a impartit diferentes clases de pintura, 
dibujo, escultura y todo un montón de actividades artísticas y artesanales. 

ALBISTE IZAN DA 

Mary Irazusta, premio de Derechos Humanos 
La añorgatarra Ma ry  Irazusta, que en su trayectoria dentro de la Esculea de Trabajo Social 
llegó a ser directora de dicha entidad, fue galardonada a fines del pasado año, con motivo 
del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el Premio Guipúzcoa de Derechos 
Humanos concedido por la Diputación de Guipúzcoa. 

Vivió muchos años en Añorga en frente de la parroqui y en su juventud participó en 
muchas actividades del barrio y fue, por ejemplo, reina de una carroza de Añorga que des- 
filó, en carnavales, por las calles de Donostia.. 
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Bodas de Oro 
Tres  parejas añorgatarras, las compuestas por Antonio Igoa y 
Dori García; Maria Teresa Artola y Bernardo Berasategi y Jose 
Luis Alkain y Rosa Arozena, celebraron el 27 de junio los 50 
años de matrimonio. Tenemos dos instantáneas de las dos pri- 
meras parejas en sus  viajes de celebración. 

Lehen Jaunartzeak 
Zortzi neska-mutil izan dira aurten lehen jaunartzea 
egin dutenak. Hemen ditugu ezkerretik eskuinera, 
José Gómez, Oier Albero, Amaia Fernández, Julen 
Manterola, Aner Unanue, Maddi Alkain, Asier 
Alkain eta Zuriñe Urdangarin joan den maiatzean. 

Arteaga en el Cádiz 
El auzotarra Iñigo Arteaga ha sido durante esta temporada entrenador de 
porteros del Cádiz. Llegó a dicho equipo de la mano de Javi Gracia su actual 
entrenador y antiguos compañeros en la Real Sociedad. Es de resaltar que el 
Cádiz ha realizado una magnífica temporada quedando campeones y logran- 
do el ascenso a Segunda A. 

Urtarrileko elurtea 
Aurtengo urtarrilaren 8an inguru guztia hauek zuritu 
zituen elurteak irudi polit asko utzi zituen gure auzo- 
an. Hona horietako bat. 
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Unai Gaztelumendi Hernandorena Sarian txapeldun 
Aiherran izandako Hernandorena Bailaren finalean, salo 
bikain eta parekatuan Unai Gaztelumendi añorgatarrak jantzi 
zuen txapela. Esan behar da txapelaz gain oilar eder bat ere 
eman ziotela Unairi. 

Unaik 322 puntu eskuratu zituen. Bigarren, Hiriburuko Patxi 
Irian izan zen puntu bakar bat gutxiagorekin. Ondoren Ekhi 
Erremundegik eta Itsaso Paia izan ziren 299 punturekin 
baiak. Kartzelako lanak erabaki zuen txapelduna, Unai oso 
goitik aritu baitzen eta Añorgakoaren erakustaldiak txapela 
eskuratzea ahalbidetu zion. 

ALBISTE IZAN DA 

Berrogeiko 
hamarkadako etxe 

zaharra 
Iazko urtean bota zuten Las Villas izenaz eza- 
gutu izan diren etxeetarik azkenaurrekoa; 
beheko lerroan Errekalde aldean zegoena. 
Etxeok 1944an hasi ziren eraikitzen eta 
1945erako bukatuta eta jendez beteak ziren. 
Argazkia une horretakoa da. Azken urteotan 
banan bana ikusi ditugu eraisten eta une 
honetan bakarra geratzen da 

Fiesta de 
inmigrantes 

La Cruz Roja de Gipuzkoa trajo en 
Añorga su celebración navideña multi- 
cultural. El sábado 13 de diciembre se 
reunieron más de 60 personas en la 
comida informal que la Cruz Roja orga- 
nizó en la casa de cultura de nuestro 
barrio. Amenizó y animó el acto un equi- 
po de cinco trikitilaris de nuestro barrio. 
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Hainbat añorgatar Koldo Mitxelena Sarian 
Aurten XX. edizioa egin duen Koldo Mitxelena Sarian 
hainbat añorgatar eta ikastolako ikasle izan dira sari- 
tuak edo aipamen bereziaren irabazle. Olerkiko C kate- 
gorian Amassorraingo ikasle den Ane Egaña Ansa izan 
da irabazle. Kategoria bereko bertso atalean argazkian 
ageri diren Iñaki Gartziandia Loinaz, Unai Iztueta 
Azpiroz eta Mattin Matxain Iztuetak aipamen berezia 
izan dute. D kategorian, bertso arloan sari nagusia izan 
du Xabier Aiarza-Marien auzotarrak. Ipuin arloan F 
kategorian sari nagusia irabazi du Kepa Matxainek. 
Ikastolako ikasle izandako Labaka ahizpa lasartearrek 
erre izan dute saria eta aipamena. 

ALBISTE IZAN DA 

Kepa Matxainek Urruzuno 
Literatur Sacia 

Lehendik ere Koldo Mitxelena sariketa irabazia zen Kepa Matxain 
auzotarra, bai bertsotan eta baita ipuinaren kategorian ere. Aurten 
Urruzuno literatur sariketa irabazi du, bere kategorian, prosan. 
"Simon" izenburuko lanarekin lortu du saria. Eusko Jaurlaritzako Hez- 
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak antolatzen du Urruzuno litera- 
tur saria, Bigarren hezkuntzako ikasleei zuzenduta. Euskal Autonomia 
Erkidegoko him  probintzietako ikasleek aurkeztu dituzte beren lanak 
bertan. Keparen lana Sagastiberri bilduman argitaratuko dute. 

Manttalin zaharra 
eraitsia 

Manttalin baserria berritzea erabaki dute 
jabeek eta etxe zaharra bota eta hasiak dira 
berria eraikitzen. Ez dugu jada eraikin hori 
hor ikusiko eta bernia egin bitartean hutsu- 
ne bat izango dugu begi aurrean. Hala ere, 
ez da erabatekoa hutsunea, etxaurre ederra 
baitaukate, beti bezala, baratze dotore eta 
ongi homituarekin. 
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Behitegi berria Bidarten 
Behitegia handitu dute aurten Bidarte baserriko Izagirretarrek. Esne 
ekoizpena bizibide duten baserritar askoren moduan, kopuru handitan 
ibiltzearen aldeko apustua egin eta behitegi moderno eta teknologi 
berriez hornitua eraiki dute. Ongi ,loan dakiela erronka. 

Txirrindulari 
elkarretaratzea 

Urtero bezala, maiatzaren lean bildu dira gure auzoan 
Gipuzjkoa eta inguruko hainbat txirrindulari zahar. 
Meza ondoren mahai bueltan izan zuten kontu zahar eta 
berriez aritzeko aukera ederra. 

Unanue taberna itxita 
Iazko uda izan zen Errekaldeko Unanue taberna irekita ikusi genuen garaia, uda amaieran itxi egion baitzuten 
Unanuetarren ongi irabazitako erretiroa dela eta. Askok sumatuko dute hango etxekoandre maitagarrien hiz- 
keta atsegin eta jaki goxoen falta. Disfruta dezatela atsedenaz. 
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on Añorgako jokalariez osatutako futbol taldea.  Ezkerretik eskuinera: Juan Kruz Igoa, Arkadio Igoa, Juanito  Suciupe, Manuel Martinez, Sim 
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Setien, Manueltxin Azkarate, Matias Igoa, Pio Intxausti, Arturo Zelarain, Inazio Esnaola, Juanito Altuna. 



Cementos Rezola 

Añorgatar guztioi 
festa alaitsuak 
opa d izkizueg u . 

Se une complacida 
a la alegría de todos 
los añorgatarras en 
nuestras fiestas patronales. 

Sociedad Financiera y Minera, S.A. 

Administración 
Avda. de Añorga, 36 
Apdos. 29 y 1388 
20080 San Sebastián 
Tel. (943) 36 20 40 
Fax (943) 37 08 39 

Comercial 
Añorga: 
Tel. (943) 36 12 87 
Fax (943) 37 17 08 
Arrigorriaga: 
Tel. (94) 671 13 11 
Fax (94) 671 05 55 
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