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AÑORGA 2011 
LEHENDAKARIAREN AGURRA 

LEHENDAKARIAREN 
AGURRA 

Kaixo Añorgatarrok, 

Urteroko ohiturari eutsiz Karmen- 
go jaiak direla eta, hitz batzuk zu- 
zentzera natorkizue. 

Berriro ere, Añorgako Direktiban 
murgildurik, eguneroko gorabeherak 
kudeatu nahian gabiltza, proiektuez 
gainezka dagoen zuzendaritza bat- 
zorde gazte honekin. 

Kirol arloan, orain arteko maila 
onari eusten saiatuko gara eta kultur 
ekintzak berriz ugaritzen eta hobet- 
zen. 

Gizarte arloan, saiakera berezia 
egingo dugu. Oro har, energia positi-
boz kargaturiko haize freskoa nabari 
da eta gure helburua horixe aprobe-
txatzea da, baztertu xamarrak egon 
arren iraganeko urteak ahaztu eta  

jende berriarekin harreman berriak 
sortu eta Añorga indartzen saiatuko 
gara. Donostiar guztien gisako zer- 
bitzuak eta kalitatea aldarrikatuko 
dugu auzoko beste elkarteekin ba-
tera. 

Eta zehazki, guk, Añorga kultu 
eta kirol Elkarteak erabiltzen ditugun 
instalazioetako diru laguntzak es- 
katuko ditugu. Kultur etxe duin bat 
eta kirol instalakuntzak hobetzeko 
laguntzak ere aldarrikatuko ditugu. 

Etorkizunak irri egingo digun 
itxaropen osoa daukat. Gazteek be- 
ren burua antolatzen ikusi ditut. Eta 
Añorgarekiko inplikazio maila asko 
igotzen ari da. Azkeneko bi datu 
hauek oso pozgarriak dira niretzat. 

Besterik gabe, animo eta Karmen-
go jai zoriontsuak opa dizkizuet. Xabter -Myna 
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FESTA ÉGÍT̂ ŔAÜA  

KARM 
 MÁŔ EÑ  

JAIAK.  
2011eko uztailaren 9, 10,  
14,15,16,17  eta 18a  

UZTAILAK 9 LARUNBATA  
16:00  Jotas Etxea Txiki pilota txa- 

pelketaren finalak 
16:30 Xake leihaketa Antxon 

Ayestaran kultur etxean 
18.30 Erraldoi eta buruhaundiak 
18:50 Bandera Igoera 
19:00  Oinkari dantzarien emanal- 

día (Boise, AEB) 
23:00  "Amuma Says No" (Boise, 

AEB) Taldearekin erromeria 

UZTAILAK 10 IGANDEA  
JUBILATUEN EGUNA  

10:00 Añorga KKEko Pelotari txi-  
kien exibizio partidak  

11:00 "Añoragtarrak" dokumenta-  

laren emanadia Rezola mu-  
seoan  

12:00 Meza nagusia  
13:00 Jubilatuen batzar nagusia  

Rezola Museoan  
14:00 Jubilatuen adiskidetasun  

bazkaria, Antxon Ayestaran  
kultur etxean  

18:00 Arkaitz Añorgako dantza -  

rien emanaldia  

UZTAILAK 14 OSTEGUNA  

17:00  "Añoragtarrak" dokumenta-  
laren emanadia Rezola mu-  
seoan  

18:00 Erraldoi eta buruhaundiak  
19:00 Sardina jate herrikoia eta  

sagardo daztaketa.  
19:00 "Zementon -en" jeitsíera  
19:00 "Aitor" musikariaren ema  

naldia  
22:00 "Sorpresa jaialdia" Antxon  

Ayestaran kultur etxean  

24:00 Karaokea gazte lokalean  

UZTAILAK  15 OSTIRALA  
UMEEN EGUNA  
10:00 Umeentzako jokoak. 
15:00 Umeentzako jokoak. 
17:00 Umeentzako merendola 
17:30 "Hiru, bi, zast"egizu jo- 

las!!" Añorgako plazan 
18:00 Mozorro festarako 

prestaketa eta apainketak 
18:30 Erraldoi eta buruhaundiak 
19:00 EGAN musika taldearen 

emanaldia 
20:00 Haurrentzako mozorro festa 
21:00 "Orikiz" Mozorro festa "PE- 

LIKULAK" 
23:00 Dantzaldia "EGAN" musika 

taldearekin  
23:00  "Achtung!, Dirty Bro-

thers eta CC627" Kontzer- 
tuak zine kanpoan 

01:00 Zezen suzkoa  

UZTAILAK 16 LARUNBATA  
KARMEN EGUNA  

9:00 	Diana Erraldoi eta  buru- 
haundiekin 

11:00 Meza Nagusia 
11:30 Artisau erakusketa 
12:00 Bakailu prestaketa eta  sa- 

gardo daztaketa 
13:00 Aurresku tradizionala 
16:30 Xake txiki leihaketa 
16:30 Artisau erakusketa 
17:30 Haurren danborrada 
18:00 Futbol7 txapelketaren finala 
18:30 Arkaitz Añorgako dantza- 

rien emanaldia 
19:30 Gorga Mintegiaren Argazki 

emanaldia Rezola Museoan 
20:00 Danborrada nagusia 
23:00 Kontzertua "UK-Bill" taldea- 

rekin 
00:30 Danborrada nagusia 
01:00 Zezen suzkoa  

01:05 Dantzaldiak 
"Arrabots"talderarekin 

03:00 Kontzertua "Ze 
Esatek!"talderarekin  

UZTAILAK 17 IGANDEA  

10:00 Añorgako Erraldoí eta  Buru- 
handien V. topaketa 

10:00 Bolo tiraketa (goizez eta 
arratsaldez)  

11:00  "Añoragtarrak" dokumenta- 
laren emanadia Rezola mu-
swan  

12:00 IV. Patata tortila lehiaketa 
13:00 Erraldoien "erakusketa" 

frontoian 
14:00 Elkarteen arteko bazkaria 

Jolas Etxean 
17:00 Jolas Etxea LVII. Pilota 

txapelketaren finalak 
19:30 Erraldoi eta buruhaundiak 
23:30 Bertsolariak: "Bertso saio 

musikatua" Gure kabian 

UZTAILAK 18 ASTELEHENA  
KOADRILEN EGUNA  

10:00 Umeen tailerrak Rezola Mu- 
seoan  

12:00 Paella bazkarirako prestake-
ta eta apainketak 

14:00 Kuadrilen arteko bazkaria. 
16:30 Mus txapelketa azkarra 
17:00 "I. pala" txapelketaren fina- 

la k 
18:00 "Pilota goxoko" txapelketa- 

ren finalak 
19:00 "Orcresta" Txarangarekín 

kalejira 
21:30 Bokatak denentzako 
22.30 Bandera jeitsiera 
23:00 Erromeria zine kanpoan UN- 
SAIN ANAIAK taldearekin 
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ÉLKAK9ftÁKEN AGURRA  

ELKARTEAREN  
AGURRA  

^ datz
t 
 ea beharrezkoa dela dio- 
e batzuk, baina orokorrean  
z du inork aldatu nahi. Eta  

adinean aurrera goazen heinean are  
gutxiago gainera. Baina bizi dugun  
garaia, aldaketen garaia dela ezin  

ukatu. Halabeharrez suertatu zaigu  

Añorgatarroi eraberritze prozesua,  

Jainkoaren legez balitz bezala. Nahi  
ala ez, sartu zaigu trena lur azpitik  

satorraren moduan; "N-1 ez!" lema  
"Ongi Etorri GI-21" bihurtu zaigu,  
kamioiei uko eginez; Bildu da berdez  
udala; kiribil gutxiago egin du Gor-  
gak Morgan zehar; eta AKKEk retro  
mugimenduari men eginez, aitzi-  
nako formulak berrerabili ditu Elkar-  

tearen gurpila martxan jarrai dezan.  

Eraldatu zaigu Añorga. Baita Zu-
zendaritza Batzordea ere. Aurrekoek  
eginiko Ian ezin hobea jarraitzeko  

asmoz, Xabier Altunak hartu du ada-
rretatik zezena eta Batzorde gaztea  

osatu du. Aurpegi ezagunak dira  
guztiak, gertukoak.  

Beti dira onak asmoak, baina la-  

naren bidez besterik ez dira egi bi-  
hurtzen. Eta egiaren bidez Herria  

eraiki nahi dugu, edo berreraiki,  

errepide, tren, edo erreka zaharrak  

bezala. Horretarako kiroletan hobeak  
izan nahi dugu, eta ez soilik onenak,  
baita humanoenak ere. Horregatik  
hasi da kultura mugitzen, hobeto  
ezagutu dezagun geurea dena, eta  
galdu baino lehen maitatzen ikas  

dezagun. Hori dela eta egongo gara  
auzoan egiten diren obren gainean,  
ikusi nahi dugulako nola aldatzen  
den auzoa.  

Hau guztia dela medio, ez gara  
aldaketen beldur, malguak garelako.  
Añorga aldatuko delako, bai, baina  

inoiz baino Añorgatarrago izango  
garelako.  

Eta badatoz Karmenak beste be-  
hin, hori ez delako sekula aldatuko.  
Eta ezin ditugu ahaztu gure artean  
ez daudenak, Joan direlako, edo ez  

daudelako soilik. Guk gozatuko ditu-
gu Festak, baina tartetxo batez bada  
ere, oroi ditzagun denak, elkarren  

ondoan ditugunak eta baita beste  
guztiak ere.  

GORA AÑORGA!  

GORA KARMENAK!  
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AÑORGA K.K.E: 
PI LOTA 

PILOTA 

A
t
norgako Kultur Kirol Elkar- 
ean aipatu beharreko be- 
ritasunik handiena pilota 

arloan Añorga, Antiguo, Igeldo eta 
Lasarteko eskupilota sailak lortu du- 
gun elkarlana izango litzateke. 

Bai entrenamenduak elkarrekin 
egiteko eta baita Txapelketaren ba-
tean, pilotariak elkarbanatuz egin 
dugun lana ere. 

Elkartze honen zergatia Añor-
gako Pilota Taldean izan diren bajen 
ondorioa izan da batik bat. 

Jadanik pentsatzen jarriak ginen 
ea baja hauen ondorioa gure Ian txa- 
rraren ondorioa izan zitekeen edota 
pilotariak aspertzen hasiak ote ziren. 
Gehienbat, azkenekoz aide egin du- 
ten pilotariak atzelariak izan direlako 
aurrelari moduan jokatu nahi zuten 

Guzti honez gain, esan beharra 
dut Gazte mailan igoera handia su-
matu dugula eta pilotad gazte na-
hiko politak nabarmentzen direla 
euren lanean. 

Beno eta amaitzen joateko, ha- 
sieran aipaturiko Elkarlan honen 
fruituak ere laso ditugu non, Zara- 
magako Txapelketan, 22 urtez az-
pikoetan, Iban Jauregi añorgarra eta 
O rt iz de Urbina antiguotarra txapel- 
dun edo garaile irten diren. 

Eta, guzti honetan, gire helburu- 
rik handiena, gaur egun dauden pi- 
lotariak gustura edukitzea eta, Añor- 
gako Pilota Taldeak lehen zuen maila 
bera lortzera iritsi ahal izatea da. 

Aipatu lengo urteko Jolas Etxea 
txapelketako garaileak benjaminetan 
Mitxeo — Telletxea Jantziarrak. 

Alebinetan Aizpuru — Alberdi az- 
peitiarrak eta Infantiletan Telletxea — 
Aldabe jantziarrak 

Maila handietan Kadete mailan 
Maiza II — Elustondo Jubenil mailan 
Loidi — Elejalde eta nagusi mailan 
esan behar Muguruza — Jauregi izan 
zirela garaileak. 

Goraipatu behar Jauregui irabaz- 
lea omendua izan genuela hainbeste 
urtetan Añorgari Txapel asko lortu 
dion mutila dugu eta orain Berga-
rako klubean aritzen da. 
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FUTBOLA 

Nesken 
nazional maila 

Denboraldi duina gure eliteko 
neskek aurtengoan burutu dutena. 
Gorka Alvarez eta Iñaki Bobilloren 
agindupean, gure nesken lehen tal- 
deko jokalariek aurrerantzean zeresa-
na eman dezaketela erakutsi digute 
aurtengoan. Gaztetasunak dakarren 
esperientzi falta tartean, lehen itzu- 
lia irregular samarra izan zen, baina, 
bigarrenean gauzak onbidera ekart- 
zea lortu zuten Rezola futbol zelaian 
joko bikaina erakutsiz. Bi partida bai- 
no ez dituzte galdu bigarren itzulian. 

Nesken 
jubenil maila 

Gora behera askoko urtea Asier 
Bayon eta Julen Egañaren neskek 
eskaini digutena.Txapeldunen fase-
rako txartela zailtasun handirik gabe 
erdietsita, Ian gehiago izan zuten 
bigarren fase honetan. Emaitzak ez 
ziren guk nahi bezain onak izan, bai-
na, Txapeldunen faseko erdialdean 
sailkatuta eta nesken lehengo taldera 
pasa beharrean dauden jokalari bat- 
zuen aurrerapenak ikusita helburua 
bete dutela esan beharra dago. 

Nesken 
kadete malla 

Unai Martinez entrenatzaile añor- 
gatarraren gidaritzapean eta Amaia 
Karreraren laguntzarekin, urte bikai-
na burutu dute berriro ere gure nes-
kek. Bi partida baino ez dituzte galdu 
urte osoan eta berdindutakoak ere  

bí bakarrik izan dira. Urduritasunak 
eraginda, ordea, galdu behar ez zu- 
tenean galdu zuten kadeteek. Izan 
ere, Ostadarren aurkako gipuzkoako 
finala galdu zuten ekainaren hasie- 
ran jokatu zen partida arraro batean. 
Gure neskak ez ziren behar bezala 
zelairatu eta lasartearren aurrean be- 
launikatu besterik ez zitzaien gelditu 
partidaren hondarretan. 

Nesken 
infantil maila 

Eider Garcia eta Ander Urangak 
zuzendutako neskek partida bat ez 
beste denak irabazita, lehen postuan 
sailkatu ziren txapeldunen fasera. 
Taldeko neska batzuk, ordea, kade- 
teekin jokatzen hasi ziren eta taldeak 
hauek utzitako hutsunea betetzen 
lanak izan zituen. Hala, aurreko ur- 
teko txapeldunen titulua eskuratzerik 
izan ez bazuten ere taldeak erakutsi 
digun maila eta jokoak datorren ur- 
teei begira ilusioa pizten digu. 

Gazteen 
ohorezko liga (A) 

Txapeldunen fasera zailtasun 
handirik gabe sartuta, Unai Gazpio 
eta Fernando Llopisek gidatu duten 
taldeak aurreko urtean galdu zen 
Euskadiko Ligako plaza berreskurat-
zea zuen helburu nagusia. Bigarren 
fasearen hasierak sinesteko aukerarik 
ematen bazigun ere, jokalari askok 
erakutsitako indibidualtasunak las- 
ter eragin zuen aurreko postuetatik 
urruntzea. Goitik behera egin zuen 
taldeak bigarren fase honetan eta  

azkenean igoerako postuetan sartze- 
ko aukerarik gabe amaitu zen urtea. 
Atzetik datozenek atera beharko di- 
tuzte babak heltzetik. 

Gazteen 
lehen maila (B) 

Erraztasun osoz sartu zen Jose 
Manuel Mateo eta Iban Garbayo-
ren taldea igoera fasera. Lehen fase 
hori atzean utzita, denboraldiaren 
epe luze bat igoera postuetan eman 
zuen gure jubenilen bigarren tal- 
deak. Joko duina eta emaitzak onak 
ordea behera egin zuten eta jubeni-
len lehen taldea atzean gelditu zen. 
Izan ere, hauek igo ezean, bigarren 
taldeak ere ezin zuen igo. Karanbola 
ez zen eman eta zaharrenen emaitza 
txarren bidetik, gazteen lehen mai- 
lako taldearen erlaxazioa etorri zen. 

Ohorezko 
kadeteen liga 

Denboraldi bikaina gure kadeteen 
taldearena. Une batzuetan esperien-
tzia falta apurren bat antzeman ba-
diegu ere, Joxerra Barrena eta Mikel 
Esnaolak gidatzen duten taldeak 
erakutsi du plantilla honek duen be-
netako maila. Joko estilo ikusgarri 
baten bidetik, eta Ian handirik gabe 
igoera fasean sartuta, azken aurreko 
jardunaldira arte eskura izan dute 
helburua. Zeresana emango duen 
jokalari on asko eta lanerako gogoa 
erruz diturte eta horrekin gelditu be-
har gars. Ea aurrerantzean ere talde 
honen jokoaz gozatzeko aukera du-
gun Rezola futbol zelaian. 
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Kadeteen  
lehen maila  

Ibai Aldanondo eta Dani Duranen  
eskutik gora behera askoko urtea ka-  

deteen lehen mailako taldeak aurten  

eskaini diguna. Partidarik galdu ga-  
beko lehen fase bikain baten ostean,  

zaharragoen aurka jokatzea egokitu  

zitzaien igoera fasean. Gaztetasuna  

eta indar falta antzeman zituzten  

bigarren fasearen hastapenean, bai-
na, haserako emaitza negargarri  

haiei buelta emateko gauza izan zen  

taldea eta txapelketaren amaieran  
euren jokoa topatu zutenberriro ere.  

Talde polita etorkizunera begira.  

Ohorezko infantila  

zarekin Gipuzkoako kopako titulua 
irabazi zion. Zorionak txapeldunei! 

Afizionatuen  
urraldekoa  

Aurten hasi da talde honen ibilbi-  
dea eta esan beharra dago iraganean  

gure klubean jokatutako jokalari as-  

kok osatu dutela taldearen bizkar  
hezurra. Maila handiko taldea espero  
bazen ere, jokalari askoren konpro-
mezu faltak sentsazio gazi gozoa  
utzi digu. Badago gaia etorkizune-
ra begira, baina, jokalariek duten  
guztia eman beharko dute. Etorki-
zun oparoa Mikel Garcia eta Miguel  

Manterolaren taldeak duena.  

Lehen fase kaskar baten ondotik 
kopa jokatzea egokitu zitzaion An- 
doni Tolaretxipi eta Oier Berraren tal-
dead. Kopan, ordea, beste era batera 
atera zitzaizkien gauzak eta bi par- 
tida bakarrik galduta ( biak Vasco- 
niaren aurka) azpi txapeldun postua 
erdietsi zuten, Vasconia txapelduna- 
rekin puntutan berdinduta. 

Infantil  
txi kia  

Omar Garcia eta Alexander Rodri-
guezen taldeak urte kaskarra erdietsi  

du, duen maila kontuan izanda. Txa-  

peldunen fasera ez sailkatzeaz gain,  

kopan S. postua baino ez dute lortu.  

Gora behera handiak eta oraindik  

ikasteko asko duen taldea.  

Alebinak  

Txapeldunen faserako sailkatu ez 
baziren ere, Kopan zeresana eman 
duen taldea izan da Oier Otabarte 
eta Eneko Ferradasen taldea. Final 
aurrekoetara lehen postuan sailka- 
tuta Zumaiako hartu zuten mendean 
penalti jaurtiketetan eta finalean 
Mundarro taldeari 1 eta 0 eko emait- 
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AÑORGA K.K.E: 
FUTBOLA 

FUTBOL ESKOLA 
2010-2011 

Beste urte batez, Atiorgako Fut- 
bol Eskolak guztiok harritzen jarrait- 
zen du zentzu guztietan. 

Aide batetik, geure artean izan di- 
tugun neska mutilen kopurua marka 
guztiak apurtu ditu. Parteartze ikara- 
garri honek Eskolako partaideek fut- 
bol zelaiaren erabilpen orduen area- 
gotzea ekarri du, bertan futbolaren 
sekretuak ikasten dauden gaztetxo 
guztiek arreta egoki bat jaso dezaten 
astero. 

Bestetik, inguruko gainontzeko 
Futbol Eskolekin izandako partidu 
kopuruaren handitzeak- Mundarro, 
Lengokoak, Sporting de Herrera, 
Vasconia eta Internacional de In- 
txaurrondo elkarteen Futbol Esko- 
lak- ikasleen ilusioa eta futbolarekin 

daukaten atxikimendua indartu egin 
du, eta zentzu honetan Añorgako 
Eskolaren erronka nagusienetakoa 
partidu hauekin jarraitzea eta hauen 
kopurua handitzea izango da, dato- 
rren denboraldiari begira. 

Berri on hauekin batera, aurtengo 
denboraldian azpimarratzekoa izan 
da Eskolan aritu diren nesken kopuru 
altua eta denboraldi amaieran ikusi 
zaizkien aurrerapen nabarmenak. 
Nesken partaidetza hau adin txikie- 
netatik nagusienetara eman da, eta 
oso berri ona dela argi esan behar 
da, nesken futbolak geure elkartean 
daukan garrantzia kontutan izanda. 

Futbol Eskolaren garapen hau 
funtsezko bezala ulertu behar da 
etorkizunean izango ditugun erren- 
dimenduzko taldeak egituratzeko 
garaia  insten denean, eta zentzu 
honetan elkarte osoa arro egoteko 
moduan da. 

Ez dugu ahaztu behar Udarari 
begira Futbola Udan  201 1  martxan 
dagoela dagoeneko. Bi txanda in- 
tentsibo antolatu dira —Ekainaren 
27tik Uztailaren 8ra eta Uztailaren 
19tik 29ra bitartean- (Informazio ge- 
h iago www.anorgakke.org ). 

Amaitzeko, elkarteko jokalari, gu- 
raso, monitore, eta zuzendari guztiak 
zoriondu beharra dago etrokizunari 
begira hain garrantzitsua den apustu 
hau aurrera ateratzen jarraitzeagatik. 
Guztion lanik gabe ezinezkoa izango 
litzake hainbeste fruitu ematen  an  
den proiektu hau aurrera eramaten 
jarraitzea. Espero dugu datozen ur- 
teetan tendentzia honek bere horre- 
tan jarraitzea. 

lñaki Anso 

Futbol Eskolako zuzendaria 



SÁSKIBAL^IA  

SASKI BALOIA  

Denboraldi polita izan da 2010-
2011 saskibaloi taldeentzat, aurrera 
ateratako sei taldeek emaitza onak 
lortu diturtelako eta orokorrean oso 
giro polita egon delako aurten ere. 
Klubak izan dituen sei taldeak ondo-
rengoak izan dira: Senior taldea, ju-
nior taldea, bi kadete eta bi infantil. 

Senior taldea  

Aurpegi berriekin azaldu da se-
nior taldea 

Aurreko urteetako taldea desa- 
gertuta, jokalari berriekin ekin zion 
senior taldeak denboraldiari inolako 
helbururik jarri gabe. Urtea aurrera 
joan den heinean taldeak bere mai- 
la ikusi eta ligako talde onenen pare 
egoteko aukera izan du partidu bat-
zuetan. 

Denboraldia aurrera eramateko 
8 eta 7 jokalarirekin aritu da taldea, 
batzuetan junior taldeko jokalari 
batzuen laguntza jaso duelarik. En- 
trenatzaile lanetan Idoia eta Aingeru 
aritu dira, eta nahiz eta hasiera ba-
tean ez izan Ian hau burutzeko ar- 
durarik, beraiek hartu zuten taldea 
urtarriletik aurrera. 

Emaitzak kontutan edukita urte 
positiboa izan dela esan genezake, 
taldea taularen erdian gelditu delako 
13 garaipen eta 13 partidu galduta. 
Senior mallan talde berri batentzako 
emaitza positiboak dira zalantzarik 
gabe. 

Jokalariak: Olatz, Larraitz, Izas- 
kun, Ane, Alaitz, Miren.S, Miren.E, 
Leire.B eta Leire A. 

Junior taldea  

lazko taldeko jokalariekin jarrait-
zen zuen taldeak, eta taldea utzi zu-
tenen lekua betetzekojokalari berriak 
gehitu behar izan ziren denboraldi 
hasieran. Guztira hamar jokalari izan 
ditu taldeak eta honek urtero izaten 
diren gorabeherak kenduta, urtez 
urte erakusten duten bezala entre- 
natzeko talde polita dela erakutsi 
dute beste behin ere.  

Talde honi ez zaizkio inoiz hel- 
buruak ipini, baina irabaztea gus-
tuko duten lokalariz osatuta dago, 
jarrera bikaina azaltzen dutenak une 
oro. Hod dela eta beti zerbait positi- 
boa lortzen dute urte amaieran. 

Parte hartze mallan lehiatu da tal- 
dea Juani Barraganen gidaritzapean. 
Lehenengo fasea emaitza bikainekin 
amaitu zuen taldeak lehen postuan 
eta bigarren fasean, azkeneko par- 
tidu erabakigarrira iritsi ziren, non 
Gipuzkoako txapelduna zein izango 
zen erabakitzen zen. Garaipena er- 
dietsi eta Añorgako Junior taldeak 
2010-2011 urteko Gipuzkoako Txa-  
peldun izatea lortu zuen. 

Klubean amaiera paregabea lortu 
dute eta eskerrak eman nahi dizkie-
gu talde honetako partaide izandako 
jokalariei: June Murgia, Oihane Se-
tien, Cristina Millan, Leire Martinez, 
Maddi Del Campo, Naroa Ubillos, 
Haizea Rodriguez, Oihane Arruti, Oi-
hane Anguera, Maialen Navarro. 

Kadete A taldea  

Kadete A taldea errendimendu  
mallan aritu da aurreko urtean lor-  

tu zutelako horretarako aukera. Le-  

henengo fasean, bigarren postuan  

bukatu zuten eta ondoren, bigarren  
fasean, Gipuzkoako txapelketarako  
lauko finalean parte hartzeko plaza  
batengatik lehiatu ziren. Ez zuten  

horretarako aukerarik izan eta azke-
nean S. eta 6. postuengatik borroka-  

tu behar izan zuten, azkenik 6. pos-  
tuarekin gelditu zirelarik.  

Taldean hamabi jokalari hauek  
aritu dira: Maddi, Nahia, Ane, Irene,  

Martina, Marina, Leire, Nerea, Maita-
ne, Nerea, Paula, Teresa.  

Kadete B taldea  

Kadete B taldea parte hartze mai-  
lan aritu da eta lehenengo fasean Ian  
ona egin ostean bigarren postuan  
bukatu zuen. Bigarren fasean, parte  
hartze mailako talde onenen kontra  

aritu da taldea eta laugarren postuan  

amaitu du, zortzi taldez osatutako  
multzoan.  

Taldean hamahiru jokalari hauek  
aritu dira: Maitane, Lourdes, Maialen  

Millan, Aiora, Irati, Maialen Gomez,  
Maddalen, Maialen Gabantxo, Ka-
ren, Meritxell, Cristina, Elisabeth eta  
Maia. Entrenatzaileak: Idoia Ruiz eta  
Aingeru Zabala.  

Bi talde hauek denboraldiari  

amaiera polita emateko Viena-ko  
txapelketa batera abiatu ziren Aste  

Santuko oporretan. Oso esperientzia  

polita izan zen talde guztiarentzat  

12 añorga 2011  



AÑORGA K.K.E III.TEKNIFIKAZIO SAIOAK 

SAS  BÁLbKÍÁ 

eta elkarteak oso irakurketa positi-
boa egiten du, bidaia oso ondo atera 
zelako eta saskibaloiaz eta Viena be-
zalako hiri batez disfrutatzeko auke-
ra izan zutelako Jokalari eta gurasoek 

Amassorainetik 
ateratako neskak, 
infantil taldean. 

Lehen urtea izateko oso ondo 
aritu dira klubeko neska gaztetxoe- 
nak. Lehenengo fasean, lehenengo 
postuan bukatu zuten partidu baka-
rra galduz eta bigarren fasean mai- 
la oneko taldeen kontra aritu behar 
izan zuten, seigarren postuan amai-
tu zutelarik.  

federazioak. Junior taldeak bigarren 
postua lortu du, kadete B taldeak 
lehenengoa, Infantil nesken taldeak 
hirugarrena eta Infantil mutilen tal

-deak bigarrena. 

III.Teknifikazio saioak 

Aurten ere Aste Santuan burutu 
ditugu salo hauek eta 45 neska-mu-
til bildu ditugu bost egunetan zehar 
Benta Beni Polikiroldegian. Oso giro 
polita egon da aurtengoan ere eta 
hurrengo urtean errepikatuko de-
lakoan gaude. 

Taldea osatu dute: Olatz, Ainhoa, 
Ane Egaña, Nora, Anne, Leire, Na-
gore, Ane Peralta, Ane Urdangarin, 
Itxaso, !rune, Nerea eta Malen. En-
trenatzailea: Leire Martinez. 

Mutilen infantil taldea 

Urte batzuk baziren Añorgako 
saskibaloian mutilen talderik aterat-
zen ez zenik. Aurtengoan hamabi 
mutilez osatutako taldea aurrera 
atera da Xabier Montero izan delarik 
entrenatzailea. Lehen urtea izateko, 
maila oso ona izan da. Lehenengo 
fasean lehen postuan bukatu dute 
eta bigarren fasean, hirugarren pos-
tuan maila altuagoko taldeen aurka 
lehiatu ostean. 

Taldea osatu dute: Jon Saenz, 
Jon Zubizarreta, Unai, Andoni, An-
der, Iñaki, Mikel Gomez, Mikel Seco, 
Markel, Jon Mikel, Asier eta Gorka. 

Parte hartze mailako taldea Uda-
zkeneko txapelketan 

Ligak apirila hasieran bukatu zi-
tuzten talde hauek eta denboral- 
diari amaiera emateko txapelketa 
hau sortu du Gipuzkoako saskibaloi 
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guztiek parte har dezaten. Denboraz  
larri antzean ibiltzen naiz, baina aur- 
tengo urtetik ez da pasako.  

Dena den, laguntza premian  
gaude. Xake torneo bat antolatu  
edo bertan jokatu nahi duzuenok  
ez zalantzarik izan eta jarri nirekin  
harremanetan. Hau da nire telefono- 
zenbakia: 628663818.  

ANoR
X^K^^  

XAKEA  

B erriz  ere kategoriaz igotzeko  
borrokan ibili gara. Uste dut  
Lehenengo Mailako taldea  

bagarela, baina gutxienez ehuneko  
ehunean daukagu lehiatu beharra,  
bestelakoan bai baitakigu zer gerta-  
tuko den: Bigarren  Mallan jarraituko  
dugu. Baina onena lehiaketa errepa-  
satzea izango dugu:  

Ederki hasi ginen, Fortuna C.  
erraztasun handiz mendean hartuz:  
4-0. Mikel Zubia, Juan Mari Zurutu- 
za, Josetxo García eta Iñaki Arzelusek  
jokatu zuten. Bigarren kanporake-  
tan 3-1 galdu genuen Zarautz C-ren  
aurka. ldazten  an den honek irabazi  
beharreko partida bat galdu zuen,  
eta Jokin Manrikek eta Josetxo Gar-  
cíak ere ez zuten gailentzerik izan.  
Iñaki Arzelusek atera zituen babak  
heltzetik, ia galduta zeukan parti- 
da bat aurrera aterata. Badakigu:  
konfiantzak eta grinak txapeldun  
egin zuten. Hirugarren kanporake-  
tan etxean galdu genuen Gros C-ren  
kontra, 1,5-2,5eko emaitzarekin.  
Puntuatu zuten bakarrak Juan Mari  
Zurutuza (garaile atera zen) eta Jose-  
txo García (berdinketan bukatu zuen)  
izan ziren. Laugarren kanporaketan  
buelta eman genion egoerari, Gros  
F 3-1 eko emaitzarekin mendean har-  
tuta. Garaipenak Mikel Zubiak, Juan  
Mari Zurutuzak eta '?xelius"-ek  
ki Arzelusek) erdietsi zituzten. Bosga- 
rrenean ez sinesteko moduan galdu  
genuen Gros E-ren kontra. Nik par-  
tida oparitu egin nion nire ikasle ohi  
bati, konfiantza gehiegirekin jokatu  
bainuen. Juan Mari Zurutuzak eta  

Josetxo Garcíak ere galdu egin zuten  
eta Iñaki Arzelusek puntu bat berres- 
kuratzea lortu zuen. Seigarrenean,  
berriz, Hernani B-ren aurka ezin izan  

genuen berdinketa baino emaitza  
hoberik lortu. Mikel Zubiak garaipe- 
na lortu zuen, Felix Aguado eta Ar-  
zelus berdinketan geratu ziren eta  
Juan Mari Zurutuza galtzaile suerta-  
tu zen. Azkenean, zazpigarren (eta  
azken) kanporaketan estu-estu galdu  
genuen Easo C-rekin. Felix Aguadok  
eta nik gure partidak galdu genituen,  
Juan Mari Zurutuza berdinketan ge- 
ratu zen eta Iñaki Arzelusek irabazi  
egin zuen, ohi duen moduan.  

Hala, igoerako Play Off-etatik 1,5  
puntutara geratu ginen, uste baitut  

bidean puntu asko utzi genituela.  

Nabarmena da Añorgako xake tal- 
dead berrikuntza eta hedapena falta  
zaizkiola, oraingoz jokalariz justu- 
justu baikabiltza. Iruditzen zait Mor- 
gan gazte jende asko dagoela xakean  
jokatzen jakiteaz gain jokatzeko go-  
goa daukana, eta baita xake taldeko  
kide gustura egingo liratekeenak ere.  
Añorgak promozioa behar du. Be-  
raz, udaren ostean, torneo herrikoi  
bat antolatu nahiko nuke nahi duten  
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ANORGA K.K.E: 
MENDIA 

MENDIA 

Aurten zuzendaritza batzor- 
dean aldaketak ere eragina 
zan du Mendiko atalean, eta 

auzotarroi ezaguna zaigun Fredy Iri- 
barrek hartu du mendi zaletasuna 
suspertzeko erronka. Lehenengo pro- 
posamenen artean mendi irteera ge- 
hiago egitea izan da eta horretarako 
mendia gustatzen zaion orori zuzen-
dutakoak antolatu dira, hau da, zail- 
tasun maila baxua dutenak. 

Erantzun ona izan da jende ko-
puru aldetik, baina hala ere ezin izan 
da autobusik bete irteeretako, beraz, 
kotxez mugitu dira mendi buelta egi-
tera animatu direnak. Dena den, he-
Iburuetako bat autobusez garraiatu 
ahal izatea da. 

Irteerak 
Lehenengo irteera azaroaren 28an 

izan zen, eta Artikutzako basoetarai- 
no mugitu ziren añorgatarrak. Bian-
ditz lepotik abiatu ziren lehendabizi 
eta hura pasata Izu mendi gaina har-
tu zuten. Hogei bat lagun bildu ziren 
txango honetara. 

Irteeren beste helburuetako bat 
Gipuzkoako kostaldea oinez egitea 
izan da, horretarako ondoren agert- 
zen diren ibilaldiak antolatu direlarik: 

-Otsailak 9: Añorga - Orio 
-Martxoak 30: Orio - Zumaia 
-Maiatzak 29: Zumaia - Deba 
-Ekainak 19: Pasaia - Hondarribia. 

Datorren urteari begira 

Datorren urteko helburu nagusia 
urte guztiko egitaraua aurreikusi eta 
ateratzea da, horretarako, eta itxura 
polita hartu dezan, hilero txangoa 
antolatzea litzateke. 

Mendi ataleko gainontzeko lana 
urte hasierarako federatuen txartelak 
kudeatzea izan da, mendian ibiltzen 
den guztiari edukitzea gomendatzen 
zaiona. Beraz, Añorga KKErekin fede- 
ratzea gonbitea luzatzen zaio añor- 
gatar mendizale orori. 

Animatu eta gozatu mendiaz! 

16 añorga 2011 



AÑORGA K K.E: 
ERRALDOIAK 

ERRALDOIAK 

B enetan ahaztezina izan zen 
iazko festetan bizi izan ge-
nuen eguna Erraldoien IV. 

Topaketa ospatu genuenean. Da- 
goeneko ezagutzen genituen, be- 
raien herrian izan baikinen, baina 
ez genuen espero erraldoiekin egin 
ziguten espektakulo izugarria. Duda- 
rik gabe Molins de Rei-ko lagunez ari 
gara. 

Askotan diote ez zarela ohera- 
tuko gauza berri bat ikasi gabe, eta 
oraingo honetan egi bihurtu da. In- 
bidi sanoa besterik ezin dugu sentitu 
gure lagun katalanei buruz, erraldoi 
konpartsen mundu honetan murgil- 
tzen  an garen momentu honetan. 
Nola dantzatzen dituzten beraien 
erraldoiak, beraien musika, beraien 
animazioa, talde osoa bat eginda 
eta bakoitzak bere lana argi izanik, 
frontoian ginen añorgatar guztiak 
zirrararazi gintuen. Mila esker lagu- 
nak, beste batera arte itxaroten zai- 
tuztegu. 

Hala ba, katalanez inguratuak 
eta Goizuetako gure lagun onez la- 
gunduak, ospatu genuen aipatutako 
topaketa. Bertan amaitzeko, Gure 
Kabiako erretiratu talde bati oparitxo 
bat eman genien, era desinteresa-
tuan buruhandien jantziak egin bai- 
tzizkiguten iaz. 

Gutxina gutxina ezagutzera ema- 
ten ari gara eta aurten hainbat irte- 
naldi ditugu jadanik itzartuak, ho- 
rrela beste taldeekin trukea egin eta 
gure topaketan talde gehiago parte 
har dezaten. Adibide moduan Lega- 
zpiko kasua dugu, zeinetan pasaden 
Apirilaren 30ean izan ginen bertako 
konpartsaren 25. Urteurrenean. Ber- 

tan ikaragarrizko eguna igaro ge-
nuen nahiz eta arratsaldean euriak 
eguna zapurtu nahi izan. 

Bestalde guretzat oso garrantzit-
sua den gauza bat azpimarratu nahi 
dugu. Urte batzuk ditugun añorga- 
tarrok gogoan ditugun erraldoi ain- 
tzindariak zaharberritzen ari gara. 
Jakingo duzuen moduan, gaur egun- 
go erraldoiak, zaharren kopia berri- 
tuak besterik ez dira, zaharrak kalera 
ateratzea ezinezkoa baitzen beraien 
egoera zela eta. 

Bada gure lagun katalanei esker, 
batez ere Miqueli esker, bitxi hauek 
egin eta zaharberritzen dituen arti- 
sau katalan batekin jarri ginen kon-
taktuan, batez ere jakiteko ea posi- 
ble zen errestaurazioa eta zein koste 
izango zuen jakiteko. Erantzuna po-
sitiboa izan zen, batetik zaharberrit- 
zea posible zelako eta bestetik koste 
ekonomikoa ere jasangarria baitzen. 
Hainbat entitaterekin jarri ginen kon-
taktuan, eta azkenik KUTXA izan da 
lanaren zati handiena finantzatu di- 
guna, nola ez AÑORGA K.K.E.ren la- 
guntzarekin. Mila esker bi erakunde 
hauei. 

Benetan uste dugu esfortzu ho-
nek pena merezi izan duela, eta gure 
auzoarentzat harro sentiarazi gait- 
zakeen zerbait dela horrelako irudiak 
izatea, zeren nahiz eta ez dakigun 
ziur, baina bai uste dugu irudi hauek 
gaur egun Gipuzkoan dauden zaha- 
rrenetarikoak direla. 

Azkenik, urteroko zita hau amait-
zeko, gurekin disfrutatzeko prest 
zaudeten guztioi animatu nahi 
zaituztegu, gurekin etor zaitezte 
konpartsan lagun berriak izateko 
irrikaz baikaude. 

Batzuek dantzan egiten dute 
(Erraldoiek), beste batzuek korrikan 
(buruhandiak), besteak barre eta 
musika jo (trikitilari eta txistulariak), 
alboan doazenak lagundu egiten 
dute (bestela galde diezaiotela erral- 
doi emakumeari Legazpin jauzi ze-
nean). Ez ditugu zuen izenakjartzen, 
baina mila esker zuen partaidetza 
desinteresatuagatik. 
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AÑORGA K.K.E: 
DANTZA 

DANTZA 

Urtebete pasa da iazko Karmen 
Egunean Ezpata-dantza eta Brokel- 
dantza egin genituenetik. 2009an 
ekin genion berriz ere, ia ehun urte 
lehenago hasita, auzotarren belau- 
naldi guztiek ikasi dituzten dantzak 
Añorgaren egun handian dantzat- 
zeari. Erantzun ona izan du Brokel- 
dantzak, eta dantzari egin beharreko 
egokitzapenak oraindik ere amaitu 
gabe ditugun arren, aurten ere pla-
zara atera gara. 

Dovidenja Hvratska 
(Laster arte, Kroazia!) 

2007an Kataluniako Cantonigros 
herrian aritu ginenetik lau urte joan 
dira Arkaitz Euskal Herritik kanpo 
azkenekoz aritu zenetik. 2010ko 
uztailaren bukaeran, festetako ajea 
oraindik gainean geneukala, abiatu 
ginen Txoniorekin Balkanetara. 

Kroaziako Zagreb hiriburuko Na-
zioarteko Dantza Jaialdian dantzat-
zeko gonbidapena jaso, eta pozik 
onartu genuen. Lau egunetan zehar 
Zagrebeko hirigunean zenbait ema- 

naldi egin genituen, baita Eslovenian 
ere, jaialdikoek hala eskatuta. Ema- 
naldi Jendetsuak eta arrakastatsuak 
izan ziren, egiten zuen beroaren 
neurriko harrera izan zutenak. Jaial- 
diko azken egunean, Zagrebeko Alde 
Zaharreko gotorleku zaharrean dant - 

zatu genuen, Kroaziako Telebista 
Nazioalak zuzenean eman zuen ikus-
kizunean, besteak beste, Iran, Hun- 
garia, Kurdistan eta Mazedoniako 
dantza taldeekin batera. Taldearen 
webgunean daude ikusgai bideo ho-
riek, nahi duenarentzat. 

Autobuseko bidaia, noski, bidean 
genituen hainbat hiri eta txoko eza- 
gutzeko baliatu genuen. Milano, 
Venezia, Ljubljana, Bled-eko aintzi-
ra, Plitviceko natura-parkea... toki 
ederrak ezagutu genituen, talde -giro 
ederrean. Autobusean bidaiatzeak 
sortzen duen elkarbizitza -eta usai-
na- berezia da, harremanak sendo-
tzeko ezin hobea. Hamaika pasadizo 
eta istorio bizi izan genituen: herrixka 
batean bizikletaz bila etorri zitzaigun 
gida edota LjublJanako plazan egin 
genuen performance txikia, trabesti 
eta guzti. Dena ezin dugu kontatu, 

baina gure oroimenean gordeko di- 
tugu, bizipen aberatsen artean. 

Hartu eta eman 

Kultura-ondareari eusteak eskat- 
zen du, batetik, etengabe berritzea 
eta, bestetik, jasotakoa ematea. Ho- 
rretan datza transmisioa. 

Aurten taldeko dantza-maisuek 
proiektu interesgarri batzuetan hartu 
dute parte: 

Jokin eta Gari Otamendi otsailean 
aritu ziren Oñatin ikastaroa batean, 
Debagoienako taldeei hainbat urrats 
eta Soñuzarrak dantzatzeko sistema 
erakusten, Gipuzkoako Foru Aldun- 
diak sustatzen duen Dantzan ikasi 
formazio-proiektuaren barruan. 

Oier Mendiola, berriz, Eusko 
Jaurlaritzaren Eskola Publikoetako 
dantza-irakaskuntza proiektu batean 
an  da, eskoletako irakasleak dantza 
emateko prestatzen. 



ANOjt$ANI I^ X  

Saiatzen gara, era berean, gau-
za berriak ikasten eta dakiguna be-  
rritzen eta osatzen. Ildo horretatik,  
aurten ere, Galdakaoko Andra Mari  

taldeko dantza-maisuekin aritu gara,  
Arratiako urratsak eta dantzaera  
lantzen. Beti bezala, eskuzabal har-  
tu gaituzte Kepa Artetxek eta Mikel  
Goitiak.  

Martxoan, Zuberoako Idaüze-  
Mendin egon ginen, Santa Graziko  
herritarrek prestatutako Maskara-  
dak ikusten. Urteak daramatzagu  
Zuberoako tradizioko urratsak eta  

dantzak lantzen, baina aspaldian ez  
ginen hara loan, eta oso esperientzia  
interesgarria suertatu zen, besteak  
beste, taldekide askok lehen aldiz  
ikusi zituztelako entseguetan ikasi-  
tako dantzak, bere testuinguru natu-  
ralean. Ikuskizun paregabea izateaz  
gain, egunpasa polita egin genuen,  
Zuberoako bide estuetan erdi-galdu-  
ta. Jo, Pitxu, jo!  

Txiliren argazki- 
emanaldia eta hitzaldia  

Oso urrutira ez genuen joan be-
har izan beste lezio on eta konpleto 
bat ikasteko. Txilik, Gorga Historia 
Mintegiaren barruan egiten ari den 
bilketa-lanaren barruan, Añorgan 
XX. Mende hasieratik izan diren 
txistulari-taldeei buruzko hitzaldia 
eta argazki-emanaldia eman zituen 
Zemento Museoan. 

la beti, dantzariek hartzen dute 
protagonismo nagusia. Baina, bis-
takoa dirudien arren, zer lirateke 
dantzariak, musikarik gabe? Eta, are 
gehiago: musikaririk gabe? Hori go- 
gorarazi zigun Txilik, argazki ederren 
bitartez. Negatibo bakoitzean histo-
ria eta geure ondarea gordeta dituz- 
ten argazkien bidez. Eskerrik asko, 
Txili! 

Adin gurtietako  
auzofarrak dantzan  

Esanguratsua da astean zehar 
Zinean —zutik iraun dezala urte lu- 
zez!— izaten den dantza-jarduna. 
Gaur egungo dantza-taldekoek as- 
tean bitan egiten ditugu entseguak, 
eta haur gehienak ostiraletan aritzen 
dira, txintxo-txintxo monitoreen esa- 
netara. Helduen ikastarokoak ere as- 
tean behin elkartzen dira, Josemaren 
agindupean, dantzarekin gozatzeko. 

Esan liteke, ohikoa dela azken 
ikasturteetan, baina horiei guztiei 
beste talde bat gehitu zaie aurten. 
Izan ere, berrogei urteren bueltan 
dabiltzan dantzari-ohiei (gehienek 
duela ez asko utzi zuten taldea), 
hankei eragiteko gogoa piztu zaie 
berriz, eta hilean behin elkartzen 
dira, ikasitakoak gogoratzeko, eta 
dantza berriren bat ikasteko. Dant- 
zaria beti baita dantzari. 

Aurten, beraz, inoiz baino argia- 
go esan dezakegu Añorga Dantzan 
ari dela. Eta ez etengabeko obrek 
sortzen dituzten mugimendu eta al- 
daketengatik. 

Emanaldiak  

lazko uda aktiboa izan zela esan  
genezake. Añorgako emanaldiak  
-Jubilatuen egunekoa eta Karmen  
egunekoa- eginda (eskerrak eman  
behar dizkiegu, Eibarko Kezka talde-  
ko Arrateko dantzariei, urte osoan  
arropekin emandako laguntzarenga-  
tik), eta Kroaziatik bueltan, arropak  
garbigailutik atera eta lehortzeke, bi  
emanaldi eman genituen erreskan,  
Ezpeletan eta Oiartzunen. Ezpeletan  
herri-kirolariekin partekatu genuen  
herriko frontoia, turistentzat presta-
tutako ikusizunean, eta Oiartzungo  
Xanistebanetan dantza-emanaldi  
osoa eman genuen Elorsoro kirolde-  
gian. Horixe bera egin genuen Do-  
nostiako Aste Nagusian, Konstituzio  
plazan, nahiz eta guretzat dagoene- 

ko, Gutiren plaza den. Haven memo- 
rian aritu ginen beste behin ere. La- 
gun onak zaindu egin behar dira eta.  

Horrekin lotuta ez dugu ahaztu  
nahi aurten Joan zaigun EVARISTO  
AYESTARAN. Urte askoan aritu zen  
taldean, eta Karmen egunean or-  
duko dantza-taldekoek Soka-dantza,  
Aurreskua, berreskuratu zutenean  
aurreskulari-lanak bete zituen. Goian  
Bego, eta hemendik besarkada bero  
bat familiari.  

Udazkena eta negua lasai ant-  
zean, entseguak egiten pasata,  
udaberriarekin batera, plazara ate-  
ra ginen berriz. Apirilean Hernaniko  
dantzari egunean aritu ginen, festa  
giro ederrean, eta, apirilean Portuga-  
leteko Folklore Azokan egin genituen  
Ezpata-dantza, Brokel-dantza eta  

Soñuzarrak. Gero eta gehiago dira  
Añorgako dantzekiko interesa adie-  
razi digutenak. Portugalete erakuslei-  
ho egokia suertatu zen horretarako.  
Gainera, Arrabotseko lagunekin par-  
tekatu genuen oholtza.  

Taldeko txikienek ere emanaldi  
dexente izan dituzte, udaberritik au-  
rrera. Ohi bezala, lehen jaunartzee-
tan dantzatzeaz gain, hainbat dant-
zari txiki egunetan aritu ziren. Noski,  
aipagarria da Añorgan aurten anto-  
latutako dantzari txiki eguna. Anti-  
guako, Asteasuko, Astigarragako eta  
Villabonako haur eta gaztetxoekin  
batera, dantzaldi ikusgarriak egin  
zituzten Añorgan eta Añorga Txikin,  
eguraldiak gehiegi lagundu ez zuen  
maiatzeko larunbat goiz hartan.  

Lerro hauek idazten ari garenean,  
udako emanaldiak ari gara prestat-  
zen. Emanaldiei, noski, Añorgan  
ekingo diegu, Boiseko Oinkariko la-  
gunekin.  

Baina hori datorren urtean konta-
tuko dizuegu.  
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KULTURA 

Gabonak 

Aurtengo Gabonak politak izan 
dira, eta ez du inork ukatuko. San  To- 
mas  eguna ospatuz hasi ziren Añor- 
gako Gazte Lokalaren kanpoaldean. 
Maite eta Maitere izan ziren taloa 
egiten irakatsi zutenak, eta asko izan 
ziren euren teknikez baliatuz taloak 
egin zituztenak. Baziren itxura ezin 
hobea zutenak eta baita jatea beldu- 
rra ematen zutenak ere. Musika, sa- 
gardo eta taloa artean beraz, martxa 
ederra sortu zen eta ez ziren gutxi 
izan donostiarako bidea zutenak. 

Olentzero ere irten zen kriseilu ar- 
gitsuaz añorgako baserriak argitu as- 
moz. 30 bat lagun bildu ziren Gabon 
Kantak bihotzetik kantatzera, eta 
euriak agerraldia egin bazuen ere, 
bat baino gehiago berandu iritsi zen 
Gabon Gauaren afarira goitik behera 
bustita.  

Inuzente egunean umeek izan zu- 
ten protagonismoa eta jokoez ikasiz 
eman zuten arratsaldea Asko izan 
ziren Antxon Ayestaran Kultur Etxea 
leporaino bete zutenak, eta txokola- 
tada ere bukatu zen Kriki eta Kroki 
pailazoak funtzio hezitzailea eman 
baino lehenago. 

Azkenik Errege Kabalgata iritsi 
zitzaigun añorgara. Hiru erregeak 
sartu ziren batera añorgara haurrez 
josita inguruan, eta ikusgarria izan 
zen añorgako sarreran izan zuten 
harrera. Urtero bezala, eliza barruan 
egiten den ekitaldiaren ostean jende 
franko bildu zen frontoian, opariak 
lasotzeko prest. Haurrak poztu zi- 
tuzteri Erregeek urrutitik ekarritako 
opariekin eta auzo osoa alaitu zuten 
haurrek aurpegian margotuta zituz- 
ten irriekin.  

Orixe saria 

XIII. edizioa zuen bi urtez behin 
ospatzen den Orixe Sariak, eta adi- 
tuek diotenez azken urteetako mai- 
larik altuena izan zuen aurtengo 
edizioak. Bi kanporaketetan banatu 
ziren saioak, lehena Lukainkategi 
Erretegian eta Gure Kabian bigarre- 
na. Aurten Bertso Eskolako kideak 
aritu ziren gai jartzaile lanetan. Jokin 
Uranga eta Nahikari Gabilondo izan 
ziren lehen kanporaketako sailkatuak 
eta Mantxi eta Iñaki Gurrutxaga bi 
garrenekoak; Felix Zubia eta Iratxe 
Ibarra ere pasa ziren finalera pun - 

tuazioz sailkatuta. Finalaren arratsal- 
dean ugari izan ziren Antxon Ayesta- 
ran Kultur Etxera gerturatu zirenak, 
eta sorpresa gutxirekin irabazi zuen 
Jokin Urangak, sailkapen polita egin 
eta gero. Dena den bertso ederrak 
entzun ziren finalean eta maila altua 
izan zen XIII. Orixe savia agurtzeko. 
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Berrikuntza nagusia aurten sortu 
berri den I. Orixe Bertso Paper le- 
hiaketa izan zen, eta nola ez, ezin 
izango zen antolatu Amassorrain 
Ikastolaren laguntzarik gabe. Bertako 
ikasleak izan ziren protagonistak, eu- 
rak eman baitzituzten bertsoak. 

Antzerki Tailerra eta 
emanaldiak 

Antzerkia ere iritsi zitzaigun añor- 
gara. Urrian hasi ziren hogei bat la- 
gun antzerkia ikasten Asier Sotaren 
eskutik, eta fruitu ugari eman ditu: 
lehena eta garrantzitsuena, bertan 
gaur artean jarraitzen duten hama-
hiru kideen bizi poza da. Bigarrena 
auzoan sortzen ari den antzerkirako 
grina; eta azkena, eta ez horregatik 
garrantzia gutxienekoa, prestatu zu- 
ten emanaldiaren antzezpena. Hiru 
emanaldi eman zituzten ekaina eta 
uztaila artean eta jendearen gus-
tukoa izan zen Cromtech izenekoa. 

Bestalde, ugari izan ziren antzez- 
tutako lanak. Lehena otsailean egin 
zen, Oteiza =/= Gizartea izenburu-
pean eta berrogeita hamar bat lagun 
bildu ziren Antxon Ayestaran Kultur 

Etxean. Bigarrenak, apirilean, umorez 
josi zuen Gazte Lokala bakarrizketez. 
Barry Barrez, Josune eta Antiguako 
Txiki izan ziren algarak sorrarazi zi-
tuztenak. Eta azkena, Donostia Kul- 
turaren Antzerki Poltsikoaren eskutik 
heldu zen. Inazio Tolosa eta Ramon 
Agirre izan ziren "Xentimorik gabe" 
antzezlana plazaratu zutenak gure 
zine kuttunean. Denetan bildu zen 
jende mordoa nahiz eta futbola izan 
zen oztopo nabaria. 

Datorren abuztu-irailan berriz ere 
irekiko da antzerkian izen emateko 
epea. Espero dezagun jende mor- 
doak gustu handiz emango duela 
izena. 

Bertso eskola 

Gaztelumendi anaien arrastoa 
jarraitu nahian urrian eman zitzaion 
hasiera Bertso eskolari. Zortzi izan 
ziren izena eman zutenak, eta osti- 
ralero Amassorrain Ikastolak utzitako 
liburutegi berrian bildu zirenak. Erri-
ma eta doinuez gain, jende aurrean 
lotsa kentzeko saiakera batzuk ere 
egin zituzten. Otsailean egindako  

afari batean ausartu ziren gutxi 
batzuk lotsak biluztuz, eta Euskara-
thoian ere egin zuten bertso paperen 
kantatzea. 

Datorren kurtsoari begira ere ire-
kiko da izen ematea, añorgatarrok 
pote eta pote artean bertso batzuk 
botatzeko aukera izan dezagun. 

Mikrofono Irekia 

Iraila aldean hasi ziren musika 
doinu berriak Gazte Lokaletik ihes 
egiten eta denbora gutxi pasa zen 
Jolas Etxea hartu zuten arte. Donos- 
tia eta inguruetako gazte zenbait 
elkartzen hasi ziren gustuko zituzten 
kantak jo eta abesteko. Egunkarietan 
ere egin zuten deialdia baina asteak 
igaro ahala geroz eta murritzago 
egin zen taldea, hasierako sortzai- 
leak soilik geratu arte. Gaur egun, 
arazo teknikoak direla medio, berri- 
ro ere Gazte Lokalean elkartzen dira 
ostegunero 19:30etan, musika plaza 
ez profesional hura noiz betetzeko 
zain. 

"Arrainak itsasoa behar du, ta Herriak zu behar 
zaitu" lemapean egin zuten oihu Hertzainak taldeko 
kideek. Segituan uler daitekeen mezua: Herri bat ez 

dela deus herritarrik gabe alegia. Norbanakoak 
batuz egiten baita Herria, denek norabide eta no- 

rantza berean egiten dutenean arraun. 
Kultura arloan berdin gertatzen da. Kultur transmi- 

siorik gabe nortasun propioa galtzen delarik, eta ho- 
rregatik esaldia aldatu beharko litzateke eta hu- 

rrengoa esan: "Herriak jendea behar du, ta Kulturak 
Zu behar zaitu". 

Hauxe da añorgan sortu berri den haize boladatxoa. 
Kultur-haize goxoa. Fereka gaitzala xuabe, laztan- 

duz, eta guztion artean putzada txikiz transmiti de- 
zagun Euskal Kultur-haize indartsua. Gure ondo- 
rengoek ezagutu dezaten gure arbasoek kontatu- 

nahi zigutena. 

Eneko Sierra 
AKKEko Kultura Arduraduna 
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KORRIKAK  
MARATOIA EKARRI  
ZUEN ANORGARA  

"Korrika" hitza entzun eta 
bi urtetik behin Añorgatik 
pasatzen den olatuarekin 
gogoratuko da baten bat, 
izerdiarekin eta nekearekin 
besteren bat. Euskarak de- 
nak behar ditu eta, kilome- 
tro pare batekin nahikoa 
ez zela eta aste osorako 
maratoia antolatu genuen 
apirilaren erdian. 

Leku  euskalduna da Marga.  
Euskaldunak ziren gure ar-
basoak eta euskaldunak gara  

gu. Euskara entzuten da kalean, eus-
kara tabernetan, euskara harategie-  

tan, euskara kioskoetan. Asko etxean  

hezi gintuzten euskaraz, sehaskatik.  

Beste asko ikastolan euskaldundu  
ziren. Badira orain euskalduntzeko  

lanean ad direnak ere. Eta denek  
aukera ederra daukate Añorgan elka-  

rrekin euskaraz bizitzeko.  

Baina, zabal dezagun begirada  

apur bat. Jarri gaitezen Donostiara  
begira, edo, zabalago, Gipuzkoara,  

edo Euskal Herrira. Azken 50 urteo-  

tan Ian handia egin da euskalduntze  
bidean, galtze prozesuan sartuta ze-  

goen hizkuntza berreskuratze bidean  

jarri da. Baina oraindik gutxiengo  
gara gure eguneroko bizitza euska-
raz egin dezakegunak. Gehienek,  
egunean zehar, behin baino gehia-  
gotan jo beharko dute gaztelerara  

edo frantsesera. Gehienok, erdara- 

zko telebistak kontsumitzen ditugu, 
erdarazko musika entzuten, erda-
razko liburuak irakurtzen. Euskaraz 
bizi denak ahalegin handia dauka 
egin beharra bereari eusteko, erra- 
zagoa baita hizkuntza nagusiaren 
aide egitea, eztabaida asko saihesten 
dira horrela, mespretxuzko begirada 
asko, konplexu asko. Beti errazena-
ren aide egin izan bagenu euskarak 
ez zuen orain arte iraungo, ordea. 
Eta hizkuntzaz aldatzen duenak ez 
du hizkuntza soilik uzten bazterrean: 
hizkuntzari lotutako kultura oso bat  
gelditzen da atzean. 

Egoera honen aurrean drama- 
tiko jarri gaitezke, negar egin, zei-
nen txikiak garen pentsatuta. Mani-
festazioak egin ditzakegu hizkuntza  

gutxitze prozesuaren kontra, Globa- 
lizazioaren kontra... Baina bukatu zi-
ren euskararen aldeko manifestazio- 
en garaiak. Orain indarrak biltzeko 
garaia omen da alor guztietan, eta 
zer esanik ez euskalgintzan. Euska-  

ra ez dute leloek eta aldarrikapenek 
biziko, kaleak biziko du, eguneroko 
jardunak. Ospakizunak behar ditu ar- 
nasa hartzeko. Eta Añorga leku ede-
rra da horretarako. 

Gainera, aurten Korrika Donos-
tian bukatu denez, ospakizunari 
bultzada berezia emate aldera aste 
osoko egitaraua antolatu da Mor-
gan. Apirilaren 11tik 17ra bitartean 
egunero euskaraz gozatzeko aukera  

izan dugu. Euskarak nazio eta komu- 
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nitate oso batean egiten duen ibilbi- 
dea bezain garrantzitsua baita auzoz 
auzo, zentimetroz zentimetro egiten 
duena. 

Apirilaren 11n hasi zen Euska-
rathoia. Aurten 25 urte bete ditu 
Euskal Herrian Euskaraz mugimen- 
duak. Horren harira, "izan, egin, 
eragin" dokumentala grabatu dute, 
eta porlanaren museoan ikusteko 
aukera izan genuen. Euskaldun iza- 
teak dimentsio bat baino gehiago 
baitauzka. Lehendabizi, norberak 
izan egin behar du: euskaraz jakin 
egin behar du. Baina, izatea ez da 
nahikoa, eguneroko jardunean ere 
horren kontzientzia izan behar da, 
eta ahal dela nork bere hizkuntza-
ri eutsi. Ez baita ahaztu behar hi-
zkuntza aniztasunaz hitz egiten den 
garaiotan, euskaldunak soilik garela 
eleanitzak; hizkuntza bakarra dakite-
nek esaten digute itxiak omen gare- 
la. Eta horri buelta eman behar zaio. 
Euskaldun izateak bai baitauka azken 
dimentsio bat ere. Etorkizunerako 
Euskal Herri euskaldun batekin amets 
egiten duenak eragin beharra dauka 
bere inguruan, horretarako baldint- 
zak lortu arte. 

Baina, aldarrikapenek eta kon-
tzientziazio lanen ondoren gozat-
zeko parada ere izan genuen Eus-
karathoiaren bigarren kilometroan. 
Aurten bertso-eskola sortu da Mor-
gan, eta bertako ikasleek klasean ika-
sitakoa erakutsi zuten Gure Kabian 
egindako salo berezian.. Han izan 
ziren Uxue Alberdi, Jon Ma rt in, Jokin 

Labayen eta Beñat eta Unai Gaztelu- 
mendi ere, beraiek idatzitako bertso-
sortak musikaren laguntzaz kan- 
tatzeko prest. Denek azken orduan 
egin omen zituzten sailak, baina pu- 
blikoak ederki gozatu zuen. 

Norbaiti galdetuz gero euskaldun 
izatea zer den, kantatzen duenez 
hilko ez den herriarekin oroituko da 
akaso. Eta kantatzen duten herriak 
hiltzen ez diren bezala, kantu bi- 
lakatzen diren hitzek ere betiko irau- 
ten dute. Sarrionandiaren mendea 
eta segundoa elkartu genituen Erre- 
kaldeko soziedadean, biolin, gitarra 
eta saxoaren laguntzaz. 

Ostegunez iritsi zen proposa-
menik bitxiena, beharbada. Denok 
dauzkagu buruan geratzen zaizki-
gun esaldiak, gogoa astintzen di- 
gutenak. Hizkuntzak sentimenduak 
pizten ditu, sentimendu horiek dira 
hizkuntzara lotzen gaituztenak. Eta 
sentimendu horiek gordetzeko pos- 
tontziak jarri genituen Añorgako 
tabernetan; gure gogoa astintzen 
duten esaldiek besteenak ere astin 
zitzaten. Euskalgintzan bildu eta sa-
rea ehun behar dela entzuten den 
honetan armiarma-sareak baino ez 
genituen bildu postontzietatik, bai-
na hurbildu ginenok ederki pasa ge-
nuen Jolas Etxean, galtzetan gorde-
tako koblak irakurtzen. 

Ostiralean Amassorrain ikasto- 
lako haurrek Korrika Txikian hartu 
zuten parte, igandean etorriko zen 
olatuari ongietorria egiteko asmoz. 

Larunbatean, gaueko 22etatik 
aurrera, Añorgako zineak gau han- 
dietako magia berritu zuen Ruperrek 
"hemen gaude, porlan fabrikaren 
ondoko areto eder honetan" esan 
eta bere lehenengo akordeak jotzen 
zituen bitartean. Martin Larralde, En- 
peradorearen zaldiak eta beste guz-
tiak izan genituen Morgan Korrika 
bezperan, eta hankekin zanpatu 
genituen eguneroko bizitzak isuri-
tako labexomorro guztiak. Euskara- 
ren aide Ian egitea beharrezko den 
garaiotan, euskaraz gozatzea ere 
merezi baitugu, zeren aide ari garen 
jakiteko. 

Eta igandean, goizeko 9ak pasa- 
txo zirela, N1ean oihuek ordezkatu 
zituzten autoen bozina eta motor 
hotsak. "Hemen dator korrika" esan 
ziguten Lasarte aldetik zetozenek, 
eta gu ere olatuan sartu ginen. Le- 
kukoa ikastolako haurrei pasa ge-
nien, beraiek izango baitira etor-
kizunean Añorga euskaldun egin 
beharko dutenak. Baina, olatuaren 
aparretan, pentsatu genuen merezi 
izan duela egindako lanak, ederra 
dela gure artean euskaraz hitz egi- 
teko aukera izatea, gure aurrekoek 
eman ziguten lekukoa ondorengoei 
pasatzea. Presaka eta erlojuari be- 
gira bizi den mundu honetan, talde 
baten parte bihurtzen baikaitu ho-
rrek, zerbait handiago baten baitan 
jartzen gaitu. Eta, zergatik ez esan: 
zenbat gozatzen dugun. 
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Jangela  berriaren ikuspegia  
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KONTU BERRI  
ETA ZAHARRAK  

Sukalde eta jangela berriak  
hornitzea eta frontoia eta  
jolas gunea hartuko dituen  

estalkia egitea dira aurten-  

go kontu berriak. Kontu  
zaharrak gogoratzeko,  
bazkari jendetsu baten  
bildu ziren ikastolako lehe- 
nengo neska-mutilak eta  
gurasoak.  

Kontu  
Berriak  

I kastolan  bazkaltzen geratzen den  
haur kopuru gero eta handiagori  
erantzuteko eskastxoa geratzen  

ad  zen jangela eta zaharkitua zegoen  
sukaldea berritzeko lanekin hasi zen  

joan den uda. Umeek eskola utzi be-  
zain azkar hasi ziren lanak eta uda  
osoa iraun zuten. Bulego gainean,  

lehen solairuan zeuden sukalde eta  

jangelak hustu eta ikasgela bihurtzea  

izan zen egitekoetako bat eta erai-
kinaren beste aldean behe partean,  

musika gela egon ohi zen espazioan  
eta portxeari kendutako gune batean  
sukalde eta jangela berriak egitea  

izan zen bestea. Emaitza bikaina izan  
zen, nahiz eta egitura arazoren bat  

tarteko, jangela ezin izan den egin  
nahi bezain handia.  

Krisi garaian egokitu da berrikunt-
za hauek egitea eta hala gertatu da  
Hezkuntza Sailak bi alditan gauzatu  
behar izatea berrikuntza bere oso-
tasunean. Hala, iazkoan obra egin  Ikasturte ama ŕeran erretiroa hartu 

duen Maite Casado sukaldaria bere  
azken Ian egunean ikasle eta irakas- 

leen agurra jasotzen. 

zuen, baina ezin izan zituen sukalde 
eta jangela berria hornitu. Ondo- 
rioz, nondik edo handik lortu ziren 
jangelarako mahai eta aulkiak eta, 
sukaldean oinarri-oinarrizkoena zena 
jarrita, kanpotik prestatuta ekarri-
tako janariaz bazkaldu dute ikasturte 
osoan gure neska-mutilek. 

Krisiak krisi, badirudi aurten egin- 
go diola aurre Hezkuntzak berrikunt-
za horren bigarren parteari eta  dato-
rren ikasturtean bertan prestatutako 
janariaz bazkalduko dutela gure 
umeek. 



Aterpe berriaren egitasmoaren irudi bat 

o 

Beste berrikuntza, garrantzi han- 
dikoa, frontoia eta jolas gunea har- 
tuko dituen estalkiarena da. Ekai- 
nean hasi eta irailean amaitzekoak 
diren lanak dira hauek eta, buka- 
tutakoan, ikastolak orain arte izan 
duen gabezia bat estaltzera etorriko 
da• estalki baten falta estaltzera. 
Izan ere, gure ikastolak badu arazo 
handia euri egunetan bai soinketa 
eta kirol saioak egiteko eta bai jolas 
garaian umeak lekua izateko. Are 
arazo handiagoa aurten beheko por- 
txearen zati bat sukalde berriak jan 
duenean. Estalkiak aukera emango 
du haurrek jolas garaian bertan lasai 
ibiltzeko eta baita soinketa saioak 
bertan egiteko. 

Estalki berria jartzeko ekimena 
Gurasoen Elkartea eta Udalaren arte- 
ko akordio batek bideratu du. Uda- 
lak bazuen ikastolan eta auzoan kirol 
ekipamenduak hobetzeko nahia eta 
Gurasoen Elkartea harremanetan zen 
berarekin helburu hori lortzeko. Une 
batean, Eusko Jaurlaritzak halakoe- 
tarako eman ohi dituen diru lagunt- 
zak baliatzeko diru kopuru bat jarri 
beharra zegoelarik, akordioa egin 
zuten bi aldeek bien artean jartzeko 
obra guztiaren ehuneko berrogeia 
(gainerakoa Jaurlaritzak jarriko du). 

Horrez gain, estalkiak bere ba- 
rruan saskibaloiko zelai bat hartuko 
duenez, irtenbidea emango dio 
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteko 
saskibaloi taldeei, orain Benta Berriko 
zelaietan entrenatu eta jokatzen du- 
tenei, bertan egiteko beren saioak. 
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Kontu zaharrak izan zituzten gogoan maiatzeko igande  
batez gure ikastolako lehen ikasleek. Duela berrogeita  
bost urte sortu zen Ikastola eta  hod gogoratu eta ospa-  
tu nahi izan dute aurten lehen ikasle izan zirenek, haien  
gurasoek eta baíta orduko andereñoak ere.  
Añorgan elkartu zinen Dantzari Txiki egunean. Pozgarria  

izan zen denentzat hainbeste urtez elkar ikusi gabekoak  

berriz ikustea. Ez ziren, noski, orduko guztiak elkartu,  

hori, jada, ezinezkoa baita. Baina asko bildu ziren eta  
guztiez gogoratu ziren: gure artean ez daudenez eta,  
arrazoi bategatik edo besteagatik, bertaratu ez zirenez.  

Argazki ugari atera zen egun horretan, baina hemen bost  

argazkitan laburbilduko dugu eguna.  

Kontu  
Zaharrak  

Ikastolak izan zuen lehen lokala- 
ren aurrean ateratakoa da lehen ar- 
gazkia. Orduan ume zirenak Miren 
Terese andereñoarekin batera agert-
zen dira, duela 45 urte bezala. 

Zinearen atzeko lokalaren au-
rrean urtetan atzera egin eta oroit- 
zapenean gordeta dituzten hainbat  
gertaera, istorio, sentipen, kantu eta 
kontuz aritu ziren. Gustura jardun 
gainera. Lagun artean. Lehen ande- 
reñoak eta lehen lagunek leku bat 
gordetzen baitute haiengan. 

Goiegi jatetxearen sarreran egin-
dakoa da hirugarrena. Beren seme- 
alabei beste era bateko heziketa eus- 
karaz eman nahi zietelako ikastola 
bat sortzeko grina, ausardia eta ado-
rea izan zuten hamahiru aita-ama 
ageri dira. Duela 40-45 urte argaz-
ki honetan aurpegi gehiago ikusiko 
genuen, eta bertaratutakoek ikusi  
ez baina ongi gogoan izan zituzten 
haiek. 

erdiko argazkian Kaximiro eta Miren 
Tereseren aldamenean Maitere, Pe-
riko eta Aranalde izango ziren baldin 
eta argazkirik atera izan bazuten. 

Boskarren argazkia ez zen ka-  
mara baten txipean gordeta geratu. 
Argazki hori maiatzaren 14an Miren 
Terese andereñoaren inguruan bildu 
ziren guztion oroitzapenean geratu 
da gordeta. Duela 45 urte bezalaxe. 

Bigarren argazkia Ikastolak izan 
zuen bigarren kokagunearen au-
rrean ateratakoa da. Aizpurua-Telle- 
riatarren bizitoki izan zen etxearen 
aurrean hain zuzen ere, elizaren 
parean. Garai hartan, han-hemenka 
ikastolak sortzen ari zirenean, ohiko 
joera izan zen klaseak etxeetan ema- 
tea, ezkutuan edo erdi ezkutuan, eta 
hauei ere hala egokitu zitzaien arit- 
zea.  

Laugarren argazkia, Ikastolaren 
sortzaileek Miren Terese andereñoari 
eskainitako Mikel Goi Aingeruaren 
egurrezko irudi dotorea emate-
ko unean aterea da. "Mikel, Mikel, 
Mikel gurea. Zaindu, zaindu, Euskal 
Hernia" idazten eta abesten zuten 
umetan, irudia arkatz gorri-urdinez 
marrazten zutela. Kaximirok eta Ma-
ritxuk eman zioten egurrezko irudia 
andereñoari. Orain dela ia mende 

Bost argazki. Gerora Amassorra- 
in izango zen Ikastolaren sorreraren 
bost isla. Bost altxor. Bost urte barru 
bost argazki baino askoz gehiago 
beharko ditugu Añorgako Ikastola- 
ren 50 urteurrenaren berri emateko 
aldizkari honetan. 
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AUZOKO ERAKUNDEAK  
CEMENTOS REZOLA  

NATURARIK BADA  
REZOLA BARNEAN  

Udaberriarekin batera,  
Rezola barnean bizitza  
piztu da, eta instalazio  
industrialen artean naturak  

bere edertasuna erakusten  

digu. Ilona hemen irudi  
batzuk:  

Erlauntzak, birgaitutako harrobian 

Erleak (Apis mellifera) erlauntzara sartzen, hanketan lore-hautsa dutela.  
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2010-eko Martxoaren 9-an Amassorrain ikastolako umeek /andatutako 
sagarrondoan (Malus sylvestris) jaiotako sagarrak. 

Erleak (Apis mellifera) erlauntza- 
ra sartzen, hanketan lore-hautsa 

dutela. 
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BIDEARI GIZ 

Begirada atzera bota eta 
gero, ezin genezake esan 
berri askorik gertatu izan 
direnik kristau elkartea- 
ren baitan. Urte askotako 
ibilbideari eutsiz, aurten 
ere antzeko ekimenak eta 
ospakizunak izan ditugu. 

G ezurra  badirudi ere beste urte 
bete igaro da atea aurten ere 
hementxe gaude Añorgako 

aldizkari ofizialean gure parrokiako 
berriak eskaintzeko asmoz 

Festetako pi handiak igaro os- 
tean, eta udako etenaldia gaindituz, 
parrokiako kideak berriro murgildu 
ziren UPAko (Antiguako Pastoral 
Batzordea) batzordeetan elkarlanari 
helduz. 

Alderdi positiboari helduz, esan 
genezake zorionez betako lagunok 
oraindik lanari ekiten diogula gure 
parrokia bizirik mantentzeko, horre-
tarako bailarako beste lagunekin bat  

eginik. Horrela, bide berriak hartuz, 
hainbat ekitaldi eta ospakizunetan 
Añorga-Txikiko lagunekin bat egin 
dugu bion arteko lotura areagotuz. 
Zoritxarrez, eta ia nazioarte osoan 
begi-bistakoa den joera ekidin ezinik, 
argi dago gero eta eliztar gutxiago 
gerturatzen direla Añorgako elizara. 
Etorkizunari begira zaila da esatea 
zer gertatuko den, baina oraindik 
animuak baditugu. 

Horrez ezin dugu aide batera utzi 
gure artean hain ezaguna den Jose 
Antonio Pagolaren auzia. Ziur gaude 
dagoeneko zuetako askok izan du-
zue horren berri hainbat hedabide-
tan onerako eta txarrerako izan duen  

oihartzuna dela eta. Elizbarrutiko ar-
duradunek Pagolarekiko eta horren 
liburuaren aurrean izan duten jarrera 
dela eta, Gipuzkoako 2720 eliztarrek 
Gotzainari eskutitza luzatu zioten 
euren egonezina azalduz. Orrialde 
honetan hiru eskaera nagusiak ekarri 
nahi dizkizuegu gogora: 

(..) zabaldu denaren arabera, Ian 
honekiko eta egilearekiko izaten ari 
den jokaera zalantzazkoa iruditzen 
zaigula, nahastailea eta bidegabea, 
honako arrazoi hauengatik: 

1. Joan Maria Uriarte, Eliz- 
barrutiko aurreko gotzainaren 
"imprimatur"a jaso zuen liburuak, 
adituei galdetu eta haien oniritzia 
izan ondoren. Beraz, liburua zilegi 
izendatu zuten Jainko Herria osatzen 
dugun kristauontzat. 

2. Ez dakigu nondik eta nola 
auzitan hartu duen liburu hau Fe- 
dearen Doktrinarako Erromatar Kon- 
gregazioak, baina ezin ditugu isildu 
gure harridura eta egonezina, aurre- 
ko gotzainak liburua inprima zedila 
agindu arren Ian hau prozesatua 
izan delako. 

3. Egoera hau makurra da guz-
tiz baina hala ere isilik zaudete bai zu 
zeu bai Elizbarrutiko erakundeak, eta 
ez duzue gizarteratu zabaldutako 
berriak gezurtatzen dituen adiera-
zpenik. Gaur gaurkoz ez dago ger- 
taera larri honi buruzko ohar argiga- 
rririk ezta ere zure iritzirik hasia den 
auzipetzeari buruz, eta ez dakigu bat 
zatozen ala ez. (...) 
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Bestalde, dakizuenez Añorga eta 
Añorga Txikiko eliztarrok Antiguako 
Pastoral Barrutian gaude sartuta, 
bailarako beste parrokiekin batera. 
Kontua azken hilabeteotan Barrutian 
giro nahastu egin dela Elizbarru- 
tiko arduradunek hartutako zenbait 
erabaki direla eta. Gaitzerdi kontu 
bakarra balitz. Azkenean pixkanaka 
ekimenak eta proposamenak area-
gotu egin dira, esaterako, Pagolaren 
auzian zehar agerikoa izan den ja-
riera, Barrutiko zenbait arduradunen 
izendapena aurreko Gotzainak egin-
dakoaren aurka eginez, ustekabeko 
debekuak neurri handi batez adiera-
zpen askatasuna estaliz. Horrek guz-
tiak zera ekarri du: Barrutiko hainbat 
esparruetako (katekesia, caritas, 
gaixoak, .) arduradunen dimisioa. 
Bere garaian Gotzainak berak izen- 
datutako karguak betetzeko izenda- 
tuak izan baziren ere, hain erabaki 
gogorra behartuta ikusi dute euren 
burua Elizbarrutiak hartutako bidea 
dela eta. 

Horren guztiaren harira, aurten 
hil zitzaigun Joseph Comblin hitzak 
ekarri nahi ditugu, denok hausnarke-
tarako aukera izan dezagun. 

¿Cuáles serían las orientaciones 
nuevas con relación al poder en la 
Iglesia hoy día? 

(...) 

El principio básico es que el 
poder está en todos los cristianos 
aunque en grados distintos y que la 
estructura debe reconocer esta situa-
ción. 

El segundo principio es que 
ninguna persona humana representa 
sencillamente el poder de Dios y por 
lo tanto puede ser corregido en todo 
lo que no es poder de Dios, sino afir-
mación de sí mismo. Para eso debe 
haber una corrección fraterna que 
debe ser pública. 

El poder de Dios crea, cons-
truye, edifica, aumenta, confiere más 
libertad.. Todos los poderes eclesiás-
ticos que no actúan en ese sentido, 
no son poder de Dios y deben ser 
contenidos, limitados, corregidos 
estructuralmente. Las estructuras de-
ben sacar las oportunidades de abu-
sos de poder. Pues, en la Iglesia hay 
abusos de poder como en cualquier 
sociedad, y para disminuirlos es ne-
cesario que haya normas que equili-
bran los poderes de todos. (...) 

Tira, betiko moduan barkatu gai- 
zki esandakoak eta gogoan hartu 
ondo esanak. 



MUSEUM CE MENT 
ERAKUNDEAK 

10urte!! 
Ekintza ugari antolatu ziren mu- 

seoko 10 urteak ospatzeko. Hel- 
burua, jaialdia Añorgatar eta  Donos-
tiarrekin ospatzea zen: 

-Taller RezoIARTE, Juanjo Arangu- 
ren artistak zuzendua. Denera 161 
haurrek parte har-tzen dute adieraz- 
pen plastikoa, sormena eta  irudime-
na biltzen dituen taller  honetan.  

naldia. SOKA ikuskizuna ekarri zuen 
Añorgako frontoi ondora dantza tal- 
deak, 90 pertsona inguru hurbildu 
ziren ikustera. 

-Kontzertu arratsaldea museoan: 
BIZARRA eta MURSEGO 

-Haurrentzako jaialdi - festa: puz- 
garriak, tailerrak, hamaiketakoa... 

-BERTSO SAIOA: Maialen Lujan-
bio, Andoni Egaña, Beñat Gaztelu- 
mendi eta Unai Gaztelumendi. 

-DONOSTIAKO ORFEOIA 

Ekitaldiei amaiera emateko Or- 
feoiak kontzertu bat eskaini zuen 
Añorgako elizan, 180 pertsona ber- 
taratu ziren. 

Amaitzeko lerro hauetatik gonbi- 
tea luzatu nahi diegu añorgatarrei, 
Festetan zehar Añorgatarrak bideo 
emanaldira hurbiltzera! 

-KUKAI dantza taldearen ema- 
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AUZOKO ERAKUNDEAK  
MUSEUM CEMENTO REZOLA  

^+ 	 KOLONIA  

ANORGATARRAK  INDUSTRIALAREN  
OROITZAPENAK  

B azuen  Museoak oraindik ere 
erronka bat gainditu gabe,  
Añorgatarren ahotsak laso eta  

bisitarien eskura ipini. Hori da bi-  
deo proiekzio honekin lortu duguna,  

Añorgako kolonia industriala ezagu- 
tu zutenen bizipenak, bitxikeriak,  
oroitzapenak jaso ditugu elkarrizketa  

ezberdinetan eta 30 minutuko irau-  
pena duen bideo bat editatu dugu,  
museoko bisitariak ulertu eta ezagu- 
tu dezan herri honen nortasuna, au-  

zoko historia eta egungo egoera.  

19 lagun elkarrizketatu dira, ko-  

Ionia industrialeko auzotarrak nahiz  
Rezolako langile ohiak, gehienetan  
binaka, batak bestearen diskurtsoa  

osatu zezan:  

Andres Ormazabal eta Evaristo  

Aiestaran, Bernardo Altuna eta Jua- 
nito Idiakez, Javier Irazusta Rezola  

eta Imanol Sorondo, Joaquin Murua  
eta Txus Garcia, Jose Luis Unanue eta  
Joxema Mendiola, Karmele Zapirain,  

Ketxu eta Pablo Marañon, Kontxita  

Argote eta Mari Pili Alkain, Kontxita  

eta Maria Dolores Elizegi, Maria Luisa  
Agirretxe eta Kontxi Loidi.  

Burututako elkarrizketak ibilbide  

bat egiten digute, Añorgako auzoa  
sortu zenetik, egun artekoa. Antze- 
maten da Añorgan 2 mundu bizi izan  
direla: baserritarra eta industriala, eta  
bietara hurbiltzen saiatu gara.  

Orokorrean badirudi Añorgata-  

rrak komunitatearekiko lotura estua  

dutela eta begirunez gogoratzen  
dituzte kolonia industrialeko ga- 
raiak eta honek eskaintzen zizkien 
zerbitzuak. Lantegi baten itzalpeko  
auzoa Lantegi bat non denok Ian 
egin nahi zuten. Cementos Rezolan 
Ian egin izan duten familia bereko 
generazio ezberdinek bere garape- 
naren isla dira. Ikuspegi ezberdinak 
lanpostu ezberdinetatik. Askotariko 
egoerei aurre egin zieten pertsonak: 
Ian prestakuntzarako eskolatik lante- 
girako bidea, bertako langile izateko 
itxaropena izanik zain egotea eta 
beste lantegi batzuetan lana bilatu 
behar izatea... 

Gonbitea luzatu nahi dizuegu 
Añorgatar guztiei zuen lagun eta 
senide-tartekoekin, festetan zehar, 
museoan egongo diren Añorgatarrak 
bideo emanaldietara hurbiltzera!! 

Aldi berean eta amaitzeko, lerro 
hauetatik, eskerrak eman nahi dizkie- 
gu parte hartzaileei euren bizipenak 
gurekin konpartitu nahi izateagatik, 
eta are gehiago, museoa bisitatzen 
duen edonorrekin. 



ERREKALDE GASTROÑÓMÍÁ EEF LI<ÁŔTEEA
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SABELA 
ONDO BETETA 

Aurten ere ez dira geldirik 
egon Errekalden, eta urte- 
ro bezala zenbait ekintza 
aurrera eramanda amaitu 
dute urtea. 

U n  año más nos asomamos 
de nuevo a este informativo 
desde nuestro txoko de Erre- 

kalde, para dar cuenta de las activi-
dades que durante este año hemos 
mantenido. 

Habiendo cumplido ya su man-
dato la Junta Directiva comanda por 
José Ramón Gómez, dio el testigo a 
la dirigida por el añorgatarra Mikel 
Manterola. Se cumple así un capi-
tulo más en la dirección de nuestra 
querida sociedad. Toda la suerte del 
mundo a la nueva Junta Directiva y 
el deseo de que tengan un mandato 
tranquilo y lleno de actividades. 

Al igual que en años anteriores, 

desfilo nuestra tamborrada infantil 
por Donosti, luciendo sus flaman-
tes uniformes y batiendo a modo 
sus tambores y barriles, gracias a la 
mano paciente y firme de sus princi-
pales artífices, Oskar y Martín, aun-
que sin menospreciar el buen hacer y 
gran sentido musical de los chavales. 

En lo referente a la actividad 
gastronómica, destaca el barrikote 
de sidra, llevado a cabo por el ac-
tual campeón de Gipuzkoa de sidras 
"MAIZKU" propietario de Alorrenea 
Sagardotegia, que nos deleito con 
una sidra esplendida. No estuvo 
mal tampoco la comida del XXIX 
aniversario y en la que, como viene 
siendo habitual, se hizo entrega de  

los trofeos a nuestros campeones y 
subcampeones de mus, que este año 
han ido a parar en parejas a Isaías 
García y Paco, que vencieron en la 
final a Julián Anza y José Miguel Erki-
zia, en individual el campeón fue Jo-
kin Urdangarin, que dio buena cuen-
ta del amigo Juanin Usandizaga. La 
entrega de trofeos fue realizada por 
los representantes de las entidades 
invitadas al festejo, como viene sien-
do costumbre. 

Finalmente desearon a todos los 
añorgatarras y visitantes, que paséis 
unas felices fiestas, e invitaros a que 
os deis una vuelta por Errekalde, 
donde seréis bien recibidos. 
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AUZOKO 
KABIA 

DEAI<  

ARDO ONA  
URTE ^ÉTZÉÑ  

Nahiz eta sarritan Gure  
Kabiak burutzen dituen  

ekintzak nahiko ezkutuan  
gelditu, elkarte honek  
auzoari ematen dion giroa  

eta bizitzak bere horretan  

dirau, eta egunetik egune- 
ra burututako lanak geroz  

eta fruitu handiagoak ema-  
ten ari da.  

AKca tras año quedando 
cada vez mas claro que Gure  

abia sigue en plena forma.  
El dinamismo, la imaginación, el  
buen ambiente y las ganas de no de-
jar de aprender y conocer cosas au-
mentan todos los años, y a la hora de  
hacer el habitual balance anual para  
la revista Añorga, nos damos cuenta  

que cada año tenemos mas trabajo.  

Tras un año repleto de actividades,  
intentaremos realizar el repaso mas  

completo posible de todos los pro-
yectos que hemos llevado a cavo du- 

rante el ejercicio, así como los que  

tenemos en mente a corto y medio  

plazo.  

Como punto de partida, haremos  
un repaso del que es, si lugar a duda,  

uno de los días mas importantes del  

año para nosotros, el día del jubila-
do del año pasado, que tubo lugar  
el 11 de julio de 2010. Comenzamos  

el día con la celebración de la misa  
en recuerdo de los socios fallecidos,  

donde la actuación de nuestro coro  
fue el más sentido homenaje para los  

que desgraciadamente no están en-
tre nosotros. A continuación dimos  
paso a la Asamblea General Ordina-
ria en el Museo Cemento Rezola. En  
ella, los socios asistentes pudieron  
ponerse al día del balance económi-
co anual, así como de todas las acti-
vidades realizadas durante el ejerci-
cio 2009/2010. Tras los actos de la  
mañana, se celebró la tradicional co-
mida de hermandad en Jolas Etxea,  

celebración que sirvió, como cada  
año, para homenajear a los socios  
que durante el transcurrido ejercicio  

cumplieron 80 Y 85 años.  

Para culminar la jornada, Arkaitz  
Dantza Taldea ofreció la tradicional  

actuación de euskal dantza, que fue  

la mejor manera de terminar este día  

tan especial.  

Centrandonos en las actividades  
realizadas durante el curso, es una  
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AUZ KO ERAKUNDEAK 
AÑORGA TXIKI 

BETIKO BIDEAN Zenbat aldiz gurutzatu ote 
dugu bi auzoak bereizten 
gaituen bidea? 

Todos  los vecinos de Añorga 
Txiki hemos recorrido en múl-
tiples ocasiones a lo largo de 

nuestra vida el camino que separa 
nuestro barrio del de Añorga. Allí, de 
niños, hemos realizado todo tipo de 
actividades: dantza, fútbol, cateque-
sis... y, por supuesto, hemos asisti-
do a las fiestas del Carmen, también 
nuestras fiestas... 

Como nada permanece inalte-
rable, el camino que une nuestros 
barrios no podía ser menos. Es de 
suponer que los que lo hemos re-
corrido unas cuantas veces, primero 
con nuestros padres, después solos 
y finalmente con nuestros hijos, re-
tendremos en nuestra memoria el 
trayecto: salir de Añorga Txiki, un 
poco más adelante bordear la fábrica 
y por último adentrarse en el oscuro 
y húmedo subterráneo que activa la  

imaginación de los más pequeños y 
la alerta sanitaria de los adultos. 

Parece que este camino ya solo 
permanecerá anclado en nuestra 
nostalgia y que este año, para dis-
frutar de las fiestas, también debe-
remos seguir un trazado incómodo 
pero provisional. 

Esperemos que el año que viene 
por estas fechas ya podamos disfru-
tar del proyecto que convierta la ca-
rretera en un paseo de ida y vuelta 
que permita, como siempre, mante-
ner la comunicación de nuestros dos 
barrios. 

Deseamos que las fiestas de 
Añorga transcurran con gran alegría 
y participación y os esperamos en las 
de Añorga Txiki. 



AÑORGA TXIKIKO INGÚ ŔÜla TALDEEAA 

LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA SIGUE 

PREOCUPANDO 

Industriaren eta herrila- 
nen emisioak gutxitzeko 
jarduera eta teknologia 
gero eta hobeak badaude 
ere, ezin izan da lortu gure 
auzoko airearen kalitateak 
hobera egitea. Herrila- 
nak bukatu eta neurketa 
baliagarriagoak egiteko 
unearen zain egon beharko 
dugu. 

E l  resumen anual de la calidad 
del aire del año 2010-2011 en 
el barrio de Añorga se resume 

en que continuamos rodeados de 
obras y sin obtener datos desde la 
página web de la red de calidad del 
aire del Gobierno Vasco, y ya lleva-
mos más de un año en espera. 

Por otra parte y a pesar de ha-
ber recibido información relativa a 
las inmisiones del aire directamente 
desde el Departamento de Medio-
ambiente, las obras que nos rodean 
no permiten cuantificar ni evaluar la 
incidencia de los distintos factores tal 
y como deseamos. 

De cualquier modo, siempre toca 
insistir en lo mismo: lo que realmen-
te nos preocupa es la incidencia de 
la polución de nuestro entorno más 
próximo y en nuestra salud. Sobre 
ello poco, pero acabamos de recibir 
un informe encargado por el Ayun-
tamiento y realizado por Tecnalia 
emitido con fecha de mayo de 201 1 
que deseamos dar a conocer. 

El objetivo del informe era realizar 
un diagnostico de la calidad del aire 
en el barrio debido a que el contami-
nante de material particulado PM10 
había incumplido la legislación vi-
gente en materia de protección de la 
salud humana durante el año 2009. 

Dentro del barrio se reconocen 
tres fuentes de emisión significativas:  

la actividad industrial de Cementos 
Rezola, el tráfico por carretera (no 
hay que olvidar el ocasionado por 
la fuerte circulación de vehículos 
pesados asociados a la actividad de 
Rezola) y las obras que se están lle-
vando a cabo en los alrededores del 
barrio (defensa contra inundaciones 
y saneamiento de la regata Añorga, 
desde febrero del 2009, y el desdo-
blamiento del tramo ferroviario de 
Añorga — Errekalde, desde julio del 
2009). 

El informe hace referencia al pe-
riodo desde septiembre de 2009 
hasta agosto de 2010. 

De las conclusiones del diagnosti-
co se recoge lo siguiente: "La conta-
minación atmosférica en el barrio de 
Añorga, ha mejorado con respecto a 
la situación de hace varias décadas 
aunque el número de superaciones 
del límite diario de PM10 ha aumen-
tado considerablemente en el año 
2009 presentando los niveles más 
altos de este contaminante en com-
paración con el resto de barrios de 
Donostia. 

Por lo tanto, aunque existe una 
continua mejora de la tecnología 
para reducir las emisiones de la in-
dustria (filtros de mangas, etc.) o di-
ferentes actuaciones para evitar las 
emisiones difusas tanto en las obras 
como en la industria (mojar el suelo, 
evitar resuspensiones de los acopios  

a la intemperie, etc.) no se ha podido 
impedir la superación de los niveles 
de calidad del aire en el barrio de 
Añorga." 

De momento, toca esperar a que 
finalicen las obras y que se produzca 
la reducción del tráfico gracias a las 
nuevas infraestructuras, para solici-
tar un nuevo informe que verifique 
si la calidad del aire que respiramos 
no produce efectos perjudiciales en 
la salud humana. 

A menudo la impresión recibida 
desde esta comisión respecto de la 
contaminación del aire en el barrio es 
que es para algunos vecinos es mu-
cho más tranquilizador mirar hacia 
otro lado y pensar que si la calidad 
de la miel que producen las abejas 
en Añorga es buena no hay de que 
preocuparse. 

Sin causar alarma, algunos pre-
ferimos estar informados, sabiendo 
que es la mejor manera de presionar 
a las autoridades para que realicen 
su labor de control y de verificar que 
las medidas adoptadas son suficien-
tes. 
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ELKARTASUNA 
Batzuetan uste dugu gure au- 
zoa irla txiki bat dela mundu- 
tik at, baina zoritxarrez Euskal 
Herri osoan bezala, hemen 
ere auzoko errepresaliatuen 
egoeraren berri eman beharra 
daukagu berriro ere. 

B este urtebete pasa da. Beste 
urte bat eta hemen din berriz 
ere Añorgako Karmen jaiak. 

Añorgatar guztiok irrikaz itxaroten 
ditugun egunak. Astebetez urte guz-
tiko lanak aide batera utzi eta ondo 
pasatzeko egunak ditugu hauek, la- 
gunekin geratu, ondo pasa, aspal- 
diko ezagunak ikusi, dantzan egin... 
elkarrekin egoteko parada azken fi- 
nean. Elkarrekin, elkarren artean. Fes-
tak, hala ere, ez dira hutsetik sortzen 
eta gogorik falta gabe jendeak lanari 
ekiten dio egun horietan dena ongi 
atera dadin. Aurretik prestakuntze- 
tan, bitartean arazorik egon ez dadin 
eta ondoren garbiketa lanetan. Elkar- 
lana. Horrek mugitzen ditu auzoko 
festak eta era berean urteetan zehar 
euskal gizartearen oinarrietako bat 
izan da ezinezkoak ziren helburuak 
lortzeko. Gauzak oker doazenean 
ere elkarrekin egoteak arazoak txi- 
kiagotzen dituela ikusarazi digu eta 
aurrera egiteko gogoak ere askotan 
handik hartu ditugu. Beraz Euskal 
Herritarron borroka molde nagusie- 
netakoa izanik, eta garai berriak da- 
tozela jakinik, benetako eskenatoki 
demokratiko bat ahalbidetzeko pre-
so, errefuxiatuak eta iheslariak etxe-
ratu beharra daukagu Horretarako, 
estatuak gauzak zail jarriko dituela 
konbentzituta, dinamika berri bat 
martxan jarri dute hainbat eragilek: 

Egin dezagun bidea. Dinamika hau 
urte hasierako Egin dezagun urratsa 
mobilizazio erraldoiarekin hasi zen 
lehenengo pausoak ematen. 64000 
pertsonatik gora Bilboko kaleetan 
zehar presoen eta euren senideen es- 
kubideen aide. 

Eta zertarako dinamika berri hau? 
Amnistia ez luke bakarrik izan be- 
har akordio politiko baten kuimina- 
zioa, baizik eta berau lortzeko egin 
behar den borroka marko benetan 
demokratiko baten aldeko motore 
sozial bat ere. Beraz etapak gaindi- 
tu eta erretzeko auzo eta herrietan 
antolatzeko deia da hau: denon ar-
tean, ahalik eta jendarte zabalenean 
mezua zabaldu eta presoen aldeko 
lana egin. Honen bidez presoen eta 
senideen egoera prozesuaren agen- 
dan jarri eta duen larritasuna gizar- 
teratu, sektore zabalenen aktibazioa 
lortuaz. Horretarako herritarron mo- 
bilizazioa ezinbestekoa da, presoen 
muturreko egoera salatu, bandero- 
lak balkoietan... denon inplikazioa 
ezinbestekoa da. 

Batzuetan uste dugu gure auzoa 
irla txiki bat dela mundutik at, baina 
zoritxarrez Euskal Herri osoan beza- 
la, hemen ere auzoko errepresalia- 
tuen egoeraren berri eman beharra 
daukagu berriro ere. Errepresioak 

40 añorga 2011 



AUZOKO ERAKEÑIDEÁK 

forma ezberdinak baititu. Hori auzo 
honetan garbi baino garbiago dugu, 
eta aurten ez da ezberdin izan. Ger- 
takari larrienetakoa auzotarra den 
Gurutz Agirresaroberen atxiloketa 
aipatuko genuke: lehengo urteko 
abuztuaren 3an Hernaniko bere 
etxeko atea behera bota eta atxi- 
lo eraman zuen Ertzaintzak. Ez zen 
gau horretan atxilotutako bakarra 
izan, berarekin batera Aitziber Ezke-
rra hernaniarra eraman zuten. Lehe-
nengo auzoan kokatutako gurasoen 
etxera eraman zuten eta gero polizia 
etxera, hau dena inkomunikaturik. 
Inolako abokaturik gabe, inolako dei 
bat ere egin gabe eta ertzaintzaren 
esku. Komunikabideek Barne Sail- 
buruaren informazioak argitaratu 
zituzten bakarrik, eta gehien ardura 
sortzen duena, denek berdina esaten 
zuten, ez dago desadostasunik. Bi-
dea jarrita zegoen kartzelaratzeko. 
Gurutz Sevillan dago preso, bere 
etxetik 860 kilometrotara, eta ora- 
indik prebentibo bezala, hau da, 
epaiketaren zain. Atxilotu zutenean 
bere neskalaguna haurdun zegoen 
eta kartzelan zegoen bitartean aita 
izan dugu Gurutz. Zorionak! 

Aurtengo beste gertakari bat 
Lain Blanco auzotar gaztearen kasua 
dugu. Duela bi urte atxilotu zuten 
auzotarra, hau ere ertzaintzak, aur- 
ten izan du epaiketa Madrilgo Auzi-
tegi Nazionalean, Apirilaren 27an. 
Bere aurkako akusazioak ugariak 
ziren, autobus baten erreketa, le- 
hergailuen depositua, erakunde te- 
rroristako kide izatea... goiz osoko 
epaiketaren ondoren sententziaren 
esperoan egon da azkenengo hilabe-
tea. Azkenean hainbeste denbora eta 
muntai polizial guztiaren ondoren 
absolbitua izan da delitu guztietatik. 
Nork eskatuko dio barkamena? Non 
daude bere atxiloketara etorri ziren 
kamera guztiak orain? Eskatuko al 
diete barkamena bera eta bere se- 
nideei? Eta jarraipenak edo presioak 
sufritu dituzten lagunei? 

Atizo honetan auzipetutako bes- 

te gazte bat ere badaukagu: Peio 
Lamarka. Azken 5 urte hauetan 240- 
tik gora atxilotutako gazteen artean 
dugu bera. Donostian izandako 
operazio hartatik epaituak izan ziren 
Auzitegi Nazionalean eta bertan 6 
urteko kartzela zigorrera kondena-
tua izan zen Ian politiko hutsa egite- 
agatik. Oraingoz auzotarra esperoan 
da, helegitea egin baitute Auzitegi 
Nazionalak emandako epaila Auzite-
gi Gorenean. Horren harira lehengo 
urtean mobilizazio eta ekintza ugari 
egin baziren Donostiako auzipetuen 
aide, aurten Gazte 1 + Ez platafor-
ma sortu da, Euskal Herri zabalean 
auziperatuta dauden gazte guzti ho- 
rien babeserako. Estatuak ukatutako 
babesa Euskal Herriak berak ematen 
dio euren gazteei. Hemen ere elkar- 
lana. 

18 urte. Zenbat gauza gerta dai-
tezke hainbeste urtetan. Donostia 
bera asko aldatu da. Añorga ere ia 
ezezagun daukagu. Ba denbora guz- 
ti hori daramate atizo honetako bi 
familia. 18 urte daramatzate kartze- 
lan Gabriel Zabala eta Jose Maria 
Dorronsorok. 18 urte bi estaturen 
kartzela politika pairatzen. 18 urte 
dispertsioak ezagutarazi dizkien 
kartzela ezberdinak sufritzen. Gose 
grebak, txapeoak, isolamendua, 
enkarteladak,... 18 urtek askorako 
ematen dute, baina asko kendu ere. 

Gabriel lehengo urteko apirilean 
Ocaña II tik Asturiasen kokatua da-
goen Villabona-ko espetxera trasla-
datua izan zen, bere etxetik 485 ki-
lometrotara. 1.M. Dorronsorok ordea 
Cadizko probintzian jarraitzen du 
Puerto de Santa Maria III espetxean, 
etxetik 1 132 kilometrotara. 

Dispertsioa eta kartzeletan euskal 
preso politikoei aplikatzen zaizkien 
muturreko egoerak ezin du aurrera 
jarraitu. Euskal gizartean ematen ari 
den aldaketak ezin du aldebakarre- 
koa izan, baina urteren poderioz ba-
dakigu estatu espainiar eta  frantse-
setako agintariek ez dutela debalde  

pausorik emango. Ondorioz artiku-
lu honen hasieran esaten genuena 
gogoratzea besterik ez daukagu: 
mobilizazioa eta elkarlana. Aurten 
gabonetan mobilizazioak egin dira 
presoen etxeratzearen alde eta  ekai-
na hasieran elkartasun eguna ospatu 
zen auzoan beste behin ere. Hala ere 
ezin du egun seinalatuetara muga- 
tu errebindikazioak, eguneratu egin 
behar da errebindikazioa. 

Azkenik gogorarazi astelehenero 
Añorga Txikiko biribilgunean kon- 
tzentrazioa egiten dela arratsaldeko 
20:00-tan euskal preso politikoen 
eskubideen aide. Animatu etortzara, 
zeren denon mobilizazioa behar be- 
harrezkoa baitugu aurrera egiteko. 

PRESOAK KALERA 

AMNISTIA OSOA! ! ! 
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ZAHARRAK  
BERRITZEN  

Zalapartarik gabe egin du  
Elkarteak beste urtebete  

bere jardunean. Argaz- 
kiak biltzen jarraitu du eta  
zabalkunderako bide berri  
bat ere topatu du. Urte  
honetan, gainera, beste  
erronkatxoa bat erantsi dio  
bere buruari.  

A/^n azkiak biltzen jarraitu izana 
eta iazko zortzi milako bildu-  

atik ia hamar milakora pasa  
izana da urteko balantzearen datu  

esanguratsuena. Bada, zalantzarik  
gabe, zerbait.  

Zabalkundeari dagokionean, iaz-
ko festetan, Kutxaren laguntzari es-
ker, berrogeita lau argazki zaharrez  

osatutako bilduma txiki bat atera  

genuen, koadernotxo batean, eta  
doan banatu jendearen artean. Hel-  

buru bikoitza zuen ekimenak: bate- 

tik, gure jarduna eta argazki zahar  

batzuk ezagutzera ematea eta, bes-
tetik, etxeko argazki zaharrak gure-  

ra ekartzeko jendea animatzea. Bi  
helburu horiez gain, beste emaitza  

polit bat ere ikusi zen: alegia, fes-
tetan bildutako jende ugari argazki  
haien inguruan eta bertan agertzen  

zen jendearen inguruan hizketan eta  
kontu kontari aritzea. Emaitza poli- 



ta dudarik gabe. Elkarrizketa horiek, 	Zabalkundeko beste ekintzak, 
gainera, arten identifikatu gabe ge- emanaldienak, bi erakusleiho izan 
nuen argazkietako pertsonaren ba- ditu aurten. Gabonetan, batetik, 
ten berri jakiteko ere balio izan 	 jada klasiko egiteko bidean 
zigun. 	 den emanaldia egin ge- 

	

Astean 	nuen Rezola museoan 
Emaitza 	hain bitan ordu jakinetan eta ekainaren hasie- 

arrakastatsua izan- 	edonorentzat zabalik 	ran, Añorga KKE eta 
da, aurtengo fes- izaten da gure egoitza. Añorgako Dantza- 
tetarako 	beste

Asteazkenetan 19.00eta t ik 
riekin elkarlanean, 

halako bat aterat- 	 emanaldi berezia 
zeko asmoa da. 20:O0etara eta larunbatetan egin zen Añor- 
Segida bat izango 	 11:0Oetatik 	gako 	Txistulariak 
duen bilduma ba- 12:3Oetara hor izango izenburuaz. 	Gure 
terako lehen aleak 	gaituzue 	bildumako argazkiak 
izango dira eta iazkoa 	 oinarri, Añorgan txistu- 
zenbakirik gabe atera ba- 
zen ere, aurtengoari jarriko dio- 
gu 2. zenbakia delako marka. 

lariek izandako bilakaeraen 
berri eman zuen Luis Mari Garcia 

"Txili"k. 

Urte honetarako, bestetik, egitas-
mo berezi bat abian jartzea proposa- 
tu zen Elkartean ohiko biltzarrean eta 
baita hala onartu ere. Auzoko erre- 
karen inguruko bideratze lanek etxe 
handia botatzea ekarriko dutela-eta 
etxe handiari buruzko monografiko 
bat egitea da berau. Argazki bildu- 
ma txiki bat da egitasmoaren lehen 
egitekoa (festetan aterako den bildu- 
ma dedikatuz, hala, etxe handira) eta 
bestelako dokumentazio bilketa han- 
diago bat udazkeneko emanaldi ba-
tera bideratuta. Lehen lanak eginak 
daude eta besteak abian. Udazkene- 
ko egun hori seinalatzeko daukagu 
oraindik. 

EVARISTO AYESTARAN 

Apirilaren lehen egunek Gorga Elkartearen lehendakari genuen Evaristoaren herio- 
tzaren albiste tristea ekarri ziguten. Urtebete zeraman formalki lehendakaritzan, baina 

elkartearen sorrera sorreratik izan zen bultzatzaile eta animatzaile. 

Arrasto asko utzi du auzoan Evaristok. Gurean ere bai, asko sor baitiogu hainbat 
erakunderen aurrean egindako gestio eta lanengatik eta izandako emaitzengatik. Goian 

bego. 
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AUZOKO ERAKUNDEAK 
GAZTE ASANBLADA 

LANEKO ZOÁ 
JANTZITA 

Urte oparoa izan da aur- 
tengoa ere Añorgako Gazte 
Asanbladarentzat. Gazte- 
txeak berrikuntza behar zuela 
ikusi, eta denon artean han- 
ditu egin dugu. Zenbait 
ekintza berri ere antolatu 
ditugu, betiko kontzertu eta 
ekintzak ahaztu gabe. 

Ag
ñorgatarrok aurten egin du- 
gunaren berri izan dezazuen, 

azte asanbladako kideok, 
egun garrantzitsu honen aitzakian 
ateratzen den urtekarirako gure alea 
jarri nahi izan dugu. 

Proiektu bat izan dugu ardatz 
aurtengo ikasturte honetan gazte 
asanbladan: Gazte lokalaren anplia- 
zioa hain zuzen ere. Lana gogotik 
egin behar izan dugu, baina, azken 
hamarkadan gazte asanbladako 
belaunaldi denen buruan ibili den 
proiektua aurrera ateratzea lortu 
dugu. 

Asteburuetan aurrena, gure ar-
tean ekin genien lanei, baina, au- 
zolana deituta jende gehiago ere 
azaldu zen eurena ere baden txoko 
karismatiko horri txukundu bat ema-
tera. Bakoitzak ahal izan zuen neu-
rrian lagunduta, emaitza bikaina 
izan dela esan beharra dago. 

Hastea erraza izaten da, baina, 
autogestionatutako obra guztietan 
bezala guri ere lanak amaitutzat 
ematea kosta egin zaigu. Hori dela 
eta, aurtengoan añorgatarroi luzatu 
dizuegun eskaintza kulturala ez da 
beste urte batzuetan bezain oparoa 
izan eta onak esaten ditugun bezala, 
autokritika egitea ere zilegi iruditzen 
zaigu oraingoan. 

Hala ere burututako ekintza esan-
guratsuenak aipatuko dizkizuegu ja-
rraian. 

Uztailaren azkenarekin ospa-
tu genuen Antigua, Arrasate eta 
Añorgako lagunen urteroko festa. 
Arratsaldeko futbol partiden ostean 
kostila jate bikaina egin genuen eta 
amaitzeko The Convicts eta N.P.J 
taldeen kontzertuak izan genituen. 
Jende asko hurbildu zen bertara eta 
lokaleko obrak oraindik burutu gabe 
zirenez, kabitu ezinda ibili ginen. 

Musikarekin jarraituz, otsailean 
Herri Guda, Cold Revenge, The Con-
victs eta Strikers taldeek egin ziguten 
bisita. 01! Mugimenduko jende mor

-doa inguratu zen kontzertu hauek 
aditzera eta 100 pertsonatik gora 
gaztetxe barruan, sekula bertan egin 
den kontzertu jendetsuenetarikoa 
izan zen. 

Giro herrikoiagoa izan zuen uda- 
zkenean, Gazte Festen hutsunea 
betetzeko antolatu genuen bertso 
afariak. Ministro, Mantxi eta Silveira 
aritu zitzaizkigun kantari eta saioak 
beste urte batzuetako mailarik izan 
ez bazuen ere herritarrak bertan bilt- 
zeak gaua borobil egin zuen. 
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Santo Tomasetako perla arrakas-
tatsua izan zen aurtengoan ere. la  
60 lagun elkartu ginen gaztetxearen 
kanpoko aldean sagardoz bultzatako 
txistorra eta taloak jatera. Musikaz 
alaitutako giro ederrean nahi izan 
zuenak taloak nola egin ikasteko 
aukera izan zuen bertan. 

Aipatzeko beste kontu bat Kandi- 
doren ostiralak izenez bataiatutako 
ekimena da. Hilean behin, ostiralez, 
film bat eskaini genizuen añorga- 
tarroi. Emanaldi bakoitzera 20 bat 
lagun etorri ziren, baina, gaztetxe-
ko lanen ondorioz emanaldi hauek 
bertan behera gelditu ziren. Aurre-
rantzean ideia berrartzeko intentzioa 
dugu. 

Beste egun batez, bizikletak 
konpontzeko tailerra jarri genuen 
martxan. Guk herramientak eta ja-
kintza jarri genituen eta jende asko 
etorri zen beren bizikletak harm eta 
lanerako gogoz. 

Festetako fubol 7 txapelketa ere 
antolatu dugu, aurten berritasun ho-
rrekin. Futbol 7koa izan da eta añor- 

gan jokatu dira partidak larunbat 
arratsaldeetan. Finala ikustera hurbil 
zaitezten deia luzatzen dizuegu. 

Hau gure urteko errepasoa. 
Agurtzea tokatzen zaigu orain. Esker 
mila gure ekintzetan lagundu digu-
zuen guztioi, hauetara azaldu zare- 
tenoi eta gogoratu gure ateak zaba- 
lik dituzuela nahi duzuenerako. 



OTXOQT EA 
KUNDEAK 

EVARISTO
O  

Urte gogorra izan da aur- 
tengoa Ertizka Otxotearen- 
tzat. Hala ere ahots betean 
kantari jarraitzen dute 

E n  este rincón que la revista 
Añorga en Fiestas nos da la 
oportunidad para haceros 

partícipes a todos y todas las añorga-
tarras de nuestras vivencias quere-
mos aprovechar el titular de un pre-
cioso reportaje que J.B. ARIZMENDI 
escribiera sobre nosotros en el DV y 
que decía así: QUE LAS VOCES NO SE 
SILENCIEN.No se puede decir tanto 
con tan pocas palabras. Es un afán 
y es un deseo para que las voces del 
Otxote ERTIZKA de Añorga sigamos 
rompiendo silencios procurando 
siempre Ilenarlos,eso sí, de armonía 
y bien cantar para dejar bien alto el 
nombre de Añorga. 

Es cierto que el auténtico motivo 
de nuestra existencia es esencialmen-
te musical,pero hay otros acontece-
res y vivencias de todo tipo en un 
grupo humano como el nuestro de 
los que también queremos haceros 
partícipes. 

Este año ha sido algo más "ale-
gre" en cuanto a actuaciones.Aquí 
también la crisis influye y al parecer 
poco a poco va remitiendo así que 
nosotros algo hemos notado para 
mejor.Hemos actuado en la habitual 
temporada de sidrerías en 6 ocasio-
nes.Lo hemos hecho también en la 
sidrería Aialde Berri de Usúrbil con 
motivo de nuestro aniversario,hemos 
actuado dentro de la programación 
de las fiestas del Barrio Santa Cruz 
de Andoain ofreciendo un concierto 
en la ermita de Santa Cruz.También  

hemos ido a Eibar para participar en 
una iniciativa para recaudar fondos 
para el equipo Arrate de balonmano. 
Sin salir de Eibar hemos ofrecido un 
concierto en la parroquia de San An-
drés.En en Real Club de Tenis de San 
Sebastián hemos actuado durante la 
cena ofrecida por la Asociación de 
Esclerosis Múltiple (ADEMGI).Le he-
mos cantado en el Golf de Basozabal 
el día de sus cumpleaños a KORITO 
en su 90 aniversario Hemos tenido 
nuestras celebraciones particulares 
como la de Santa Cecilia y algunas 
más. En fín , creemos que ha sido un 
año que, sin echar las campanas al 
vuelo , se puede catalogar por lo me-
nos como "apañado". 

¿Proyectos? Tenemos algún con-
cierto apalabrado,la promesa de 
alguna actuación en una sociedad 
donostiarra y con toda seguridad 
nuestra participación en un congreso 
muy importante de oncología que se 
va a celebrar en Octubre en San Se-
bastián.Nuestro amigo el oncólogo 
Dr.Josean Alberro parte integrante 
del comité de organización y contra-
tante nuestro y que sentía adoración 
por Evaristo,a sabiendas de que ya 
no estaba oficialmente,por decir-
lo de alguna manera académica,en 
el Otxote,casi,casi,nos exigió a que 
participara en la fiesta que como co-
lofón al Congreso se iba a celebrar 
en la sidrería Petritegi.Dolorosamen-
te Evaristo no podrá estar,porque 
el 6 de Abril próximo pasado dejó 
de existir.Víctima de un ataque al 
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corazón,cuando se disponía can-
tar en un funeral (en este aspecto 
cumplía con todo el mundo) exha-
ló su último suspiro.El mazazo fue 
tremendo porque,con todos sus 
achaques se le veía con ganas de 
vivir."Ya sé que un día de estos tenéis 
sidrería;si falta alguien y os puedo 
echar una mano..."Dejaba caer un 
deseo por si acaso.Curiosamente,al 
día siguiente,día 7 de Abril,teníamos 
un compromiso adquirido en la si-
drería Astarbe.Nuestros ánimos esta-
ban por los suelos y así se lo hicimos 
saber a los más de 200 cirujanos es-
pecialistas en rodilla a quienes ,antes 
de comenzar nuestra actuación,les 
notificábamos que un compañero 
nuestro había fallecido y deseába-
mos cantarle ,dedicarle una canción 
nostálgica :" Maitia nun zira " Se 
hizo un silencio difícil e impresionan-
te en una sidrería y en ese ambien-
te le cantamos emocionadamente y 
como pudimos a Evaristo. 

Al día siguiente ,8 de Abril,funeral 
cantado por el Orfeón Donostiarra y 
con participación del Ertizka.Fué un 
funeral a la altura de la categoría 
que Evaristo tenía y de la categoría y 
entereza que demostró en todo mo-
mento su esposa Mari Lourdes.iQué 
dignidad y qué saber estar! iUn 
abrazo a ella y a toda la familia! 

Y por fín,el dia 19 de Junio,(por 
una causas u otras se iba posponien-
do la fecha)le cantamos en una misa 
a él dedicada y le cantamos también 
un miniconcierto muy aplaudido por 
cierto por el numeroso público con-
gregante. 

¿Y eso es todo,como dice una 
canción "La vida sigue igual"? 
Pues no.La vida sigue,pero siem-
pre echaremos en falta,notaremos 
la ausencia de Evaristo.No vamos a 
descubrir a los añorgatarras su per-
sonalidad suave pero arrolladora. 
Dantzari,pelotari,alcalde pedáneo 

del barrio,presidente de no sabe-
mos cuántas actvidades,directivo 
de la Federación Gipuzkoana de 
Pelota,componente durante 50 años 
del Orfeón Donostiarra y fundador y 
presidente de nuestro otxote Ertizka. 
Medalla de Plata al Mérito Ciudada-
no de Donostia.Era una persona muy 
importante,tanto que cuando ense-
ñaba una foto de él junto al carde-
nal Roncalli en su visita a Añorga y 
que años más tarde iba a ser el Papa 
Juan XXlll,le tomábamos el pelo pre-
guntándole :Lquién es ese que está 
al lado de Evaristo? Nos respondía 
con una sonora carcajada.Así era. 
Humano,amigo, honrado, intachable 
y más cosas.Pero no vamos a seguir 
porque entendemos que no habrá 
un solo añorgatarra que no le cono-
ciera directa o indirectamente.Agur 
Evaristo,egun aundirarte! ! 
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UDAKO 
ERTSITATEA B 

I azko esperientzia ikusita, Ikasto- 
lako Gurasoen Elkartea tentatuta 
egon da "Udako Unibertsitatea" 

titulupean bidaltzeko umeen etxee- 
tara udako txokoaren gonbite orria. 
Izan ere, iaz koska bat egin zuen 
gora bere eskaintzan eta kalitatean 
umeen udako zaintza zerbitzuak. 
Urtero monitoreek bideratu izan di- 
tuzten joko, jolas, hondartzarako 
irteera, pelikula emanaldi, lehiaketa 
eta bestelako entretenigarriez gain, 
iaz Gure Kabiako eguerdietako kate-
dratiko eta maisu titulatuek ume eta 
monitore guztien gustuko izan diren 
lezio jakingarri eta ahaztezinak eman 
zituzten. 

Berez sortutako ekimena izan 
zen, ez baitzegoen programatuta 
halakorik ematea. Gure Kabiako ar-
duradunek —adinekoek ba baitute 
munduaren ikuspegi zabala eta ongi 
baitakite zer den bizitza honetan au-
rrera egiteko pertsonak behar dituen 
ezagutza eta trebeziak— erretiratuen 
txokoko arduradunek, esaten ari gi- 
nen bezala, ikusi zuten nonbait ba- 
zkaltzera arrimatu ziren umeetako 
askok bazutela ikastolak eta parkeak 
ematen dien jakinduria matematiko 
eta gramatikoa, baina faltan zituz- 
tela beste ezagutza eta gaitasun 
batzuk. Hala, klaustroan bildu eta 
honako asignaturak biltzen dituen 
kurtsoa planifikatu zuten: 

- Errieta sanoa; naturaltasunez 
kontuak eskatzeko artea. 

- Keinu eta kopeta beltzaren mi- 

mika; errieta onaren osagai ez hit- 
zezkoak 

- Malezia; munduan ibiltzeko gai-
tasun ezinbestekoa. 

- Zirikatzea eta adar jotzea; eduka- 
zio onaren etsai ez diren trebeziak. 

- Gezurra eta egia; berezi beharre-
koak ez diren kontuak. 

- Akatsa edo okerra; mendekurako 
gordeta jasotzen den pasartea 

- Dialektika zorrotza eta haren osa- 
gaia nagusia: txakolina eta sagar- 
doa 

Gai horiek guztiak klase praktiko 
eta partehartzaileen bidez eman 
zituzten —salbuespena izan zen 
dialektika zorrotzarena, hori ikus-
entzunezkoen bidez jaso baitzuten 
haurrek— eta hala, adibidez, errieta 
saio asko izan zituzten gure neska- 
mutilek: errieta funtzionalak (komu-
neko atea ixteko...), errieta sozio-
afektiboak (egunonak edo eskerrak 
emateko...), errieta linguistikoak 
(halako hitzik ez esateko...) etab. 
Haurrek berek ere errietak praktikat-
zeko egoerak sortu zituzten eta 
denek izan zuten —adibide bat da— 
serbilleta faltaz kexatu eta errieta 
egiteko aukera. Gainerako gaietan 
ere ikuspegi praktikoa nagusitu zen. 
Esan behar da, jardun guztian umore 
ona eta alaitasuna izan zirela nagu- 
si eta gure neska-mutilek alaitasun 
horren oinarriaz barneratu dituztela 
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bertan ikasitakoak 

Gurasoen Elkarteak bere eskerro-
na adierazi zion Gure Kabiako zuzen-
daritza batzordeari eta banan bana 
helarazteko eskatu eskerron mezua 
ondoko irakasle taldeari: 

- Jaime Serbilletas, dialektika zi- 
rikatzaileko katedraduna 

- Miel Manterola, buila eta zalapar-
taren didaktikako irakasle titularra 

- Bernardo Altuna, hitz gutxiko dis-
kurtso zorrotzaren maisu espezia- 
lista 

- Inazio Uria, malezia aplikatuko 
irakasle adjuntoa 

- Bittorio Alkain, kietorauko obser- 
bazio lasaiaren irakasle praktikoa 

Uste izatekoa da aurten iazko 
moduan gauzatuko direla unibert-
sitate saio hauek. Zalantza bakarra 
iazko arrakastaren ondorioz agian 
ume gehiegik izena eman izanak 
sortzen du, baina irakasle taldeak 
lanak ongi egingo dituen uste osoa 
dugu auzotar guztiok. 



Arantxak eta bere familiak eraikitako etxearen inaugurazioa 

ÁÑVŔt2k?AR BATEN KONTAKIZUNAK 

ARANTXA 
AZURMENDI 
LIZARRAGA 

Laurogeita hamar urte- 
ra bidean den emakume 
sasoitsu bat dakargu aur- 
tengoan gure orriotara. 
Ez zen Añorgan jalo eta 
bizi ere ez da orain Añor- 
gan bizi, baina auzotarra 
dugu erabat eta berarekin 
ahazten ez garen seinale 
daukagu hemen. 

I baetako oraingo bizilekuan hartu 
 gaitu Arantxak, duela urtebete 
utzi behar izan baitzuen korrika 

eta presaka urte askotan bizileku izan 
duen Añorgako etxea, "las villas" ize-
naz ezagutzen ziren bost etxeetako 
lehenengoa. 

1922an jaio zen Arantxa Donos-
tiako Parte Zaharrean. Toribio zuen 
aita, izatez Zegamako, eta Angeles 
ama, Deban jaioa baina Donibanen 
eta Donostian egindakoa urte ge-
hienak. Hiru ahizpatan zaharrena 
da bera, bere atzetik etorriak baitira 
Ixiar eta Begoña, haiek ere Parte Za-
harrean. 

Toribio aita ELA-STVren —"solida-
rioak" haien hizketa normalean—, So- 
lidarioen egoitzako atezain zen, eta 
atezain izateari zegokionez, egoitza 
hartan zuen bizilekua. Hortaz, Aran- 
txak, eta berak bezala bi ahizpak, 
Narrika kaleko Solidarioen egoitza 
izan zuen jaiotetxe eta bizitoki. Ate- 
zaintza lana, ordea, Toribiok baino 
bere emazte Angelesek egiten zuen, 
Toribiok ba baitzeukan kanpoan lana 
—hormigoi armatuan espezialista 
zen— eta inguruko obretan bezala, 
kanpokoetan ere aritzen baitzen, 
zenbaitetan boladak eginez etxetik 
kanpo. 

Langile fin izatearen fama zuen 
aitak, eta tunel, bide eta bestelako  

obra askotan ibiltzen zen enkargatu 
lanetan. Amak, familia aurrera ate- 
ratzeko eginbeharrez gain, solidario- 
en egoitzari kontu egin eta besteri 
laguntzeko eginkizunetarako beti 
aurkitzen zuen tartea. Langile eta 
abertzale ziren bata zein beste eta 
beren joerarekin bat, alabek ikaske-
tak euskaraz egin zitzaten ahalegin- 
du ziren, besteak beste. 

Euskaraz egin zituen, bada, Aran- 
txak bere lehen ikasketak, gerora 
famatu egingo zen Elbira Zipitria 
andereñoarekin. Garai hartan bazen 
Donostian euskara bultzatzeko aha- 
leginetan jardun zuenik, tartean Mu- 
ñoatarrak, eta antolatuta zuten ha- 
lako eskola sare bat, Juan de Bilbao 
kalean txikientzako parburario bat, 
Kanpandegi kalean mutilentzako  

eskola eta koskortuxeagoentzako 
Konstituzio plazan beste bat zutela, 
eta maisu onak eta eskola onak iza- 
tea lortu zutenak. Sare horretan egin 
zituen Arantxak bere lehen eskola 
urteak eta Legazpi kaleko bosgarre-
neko etxebizitza batean egin zituen 
azkenak Joseba Estornes Lasa irakas- 
le zuela. 

Bestelakoan, bere ume urteak 
gora behera handirik gabeak izan zi-
ren. Inoiz pasa zituen familia guztiak 
hilabete batzuk, aitaren lana zela eta, 
Errioxan edo Gaztela aldean. Udak ia 
urtero Pasai Donibanen egiten zituen 
amaren familiarekin. Hortik geratu 
zaio Arantxari Donibanekiko atxiki-
tasuna eta gaur egun ere estropada 
garaian kolore arroxa izatea begi-
begiko. 
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Hamalau urte zituela, baina, ge-
rra piztu zen eta hor bukatu ziren 
Arantxaren haurtzaroa eta bizitza 
normal antzekoa. Ordurako, artean 
gazte izanda ere, hartzen hasia zen 
abertzale giroko mugimenduen us- 
aina; joana zen —izebak eramanda, 
seguruenik— mitinen batean, eta ba- 
zekien gizartea borbor batean bizi 
zela. Gerra ailegatzearekin batera, 
ordea, borborrak eztanda egin zuen 
eta Arantxak bere begiz ikusi zituen 
eztandaren ondorioak. Hala, gogoan 
du nola ikusten zituzten etxetik ber- 
tatik Eusko Gaztedikoek San Bizente 
elizan guardia egiten, iraultzaileek 
hura errespeta zezaten, eta gogoan 
du, noski, frankistak ailegatzear zire- 
la nola jo zuen familia guztiak Bilbo- 
ra. 

Bilbon eman zuen familiak gerra 
aldi guztia, aita eusko gudarostean 
soldadu eta ama eta hiru alabak 
ahalik eta bizitzarik normalizatuena 
ematen, beti ere alarmek, bonbar- 
daketek eta abarrek uzten zuten 
neurrian. Gertutik ezagutu zituen 
Arantxak bonbardaketak eta behin 
eta berriz konprobatu zuen zein in- 
dar eta borondate handiko emaku- 
mea zuen ama; ez zaio ahazten nola 
ikusi zuen ama Zallan bonbardaketa 
batean, alabak koba baten babesean 
sartu ondoren, laguntza beharra zu- 
tenei kasu egitera kanpora ateratzen. 

Baina iritsi ziren aide egiteko eta 
familia sakabanatzeko garaiak. Bilbo 
galtzear zegoela, Santanderrera egin 
zuten ama-alabek eta han ingeles 
baporea hartu eta Frantziara, bidean 
Almirante Cervera gerra ontziarekin 
gurutzatu eta beldur latzak pasatuta. 
Aitak, gutxira, bide bertsua hartuko 
zuen erretiradan, Santoñan preso 
hartu zuten arte. 

Aita gabe ama eta hiru ahizpak 
elkarrekin bizi izan zuten hiru ur- 
teko Frantziako egonaldia egokitu 
zitzaion bizitzea orduan Arantxa-
ri. Ingeles baporeak Saint Nazairen 
utzi zituen, handik Poitieresera loan  

ziren, beti ere errefuxiatuak lagunt- 
zeko Eusko Jaurlaritzaren erakundea-
ren babesean, eta handik Perouges 
izeneko herrixka batera. Han egin 
zuten egonaldi luzexeagoa, herritik 
aparte zegoen gaztelu batean. Erre- 
fuxiatuen artean kolore guztietako 
jendea zen baina gutxi omen ziren 
beraiek bezala euskaldun abertza- 
leak. Hala, Arantxak ongi gogoan du 
nola nabarmentzen zen talde hartan 
bere ama, bera, alabak eta gutxi bat-
zuk baitziren astero-astero herrirako 
bidea hartzen zutenak mezetara joa-
teko eta ama agertzen baitzen haien 
buru gisa. 

Gerrak aurrera, iritsi zen erre- 
fuxiatuentzako diruak bukatu zirene-
neko garaia eta aukeran jarri zitzaien 
haiei Francotarren esku zegoen Do- 
nostiara itzultzea edo Errepublikaren 
eremu zen Bartzelonara joatea. An- 
gelesek, ordea, beste bide bat hartu 
zuen: Donibane Lohitzunera joatea, 
ba baitzekien han izango zuela lana 
bilatzeko modua. Bazuen Angelesek 
osaba zahar bat Baionan eta, haren 
laguntza tarteko, moldatu zen Gen- 
darmeriaren trabak gainditu eta hiru 
alabekin Donibanen etxe bat bilatu 
eta bertan bizitzen jartzeko. Lana 
topatu zuen Angelesek eta Arantxa 
ere hasi zen arraiarekin Ian egiten 
zuen enpresa batean lanean. Euskal- 
dun giroa nagusi izanik, frantsesez 
ez zuen ondo ikasi baina bai dena 
ulertzeko adina. Oroimen ona du 
Arantxak han bizi izandako garaiaz. 
Etxe polit batean bizi ziren eta giroa 
polita zen. 

Aita, bestalde, presoaldia pasa 
eta aske gelditu zelarik, Rezolan 
hasi zen lanean. Mugaz beste aldera 
zuen familiarekin ezin zuen elkartu 
eta mugan bertan izaten zituzten 
senar-emazteek beren topaketak. 

Europako gerra piztu eta alema-
nak Frantzian behera egiten hasi zi-
renean erabaki bat hartu beharrean 
topatu ziren eta, hala, muga pasa 
eta hona etortzea erabaki zuten. 

Aitaren lagun zen mikelete baten la-
guntzaz, inongo arazorik gabe pasa 
zuten muga eta hala itzuli ziren, hiru 
urteren buruan, Donostiara. 

Berriz zeuden ama eta hiru ala
-bak "zerua goian, lurra behian". Le-

hen ere hala ailegatu ziren Bilbora; 
hala iritsi ziren Donibanera eta hala 
agertu ziren berriz ere Donostian. 
Kontuan izan behar da lehen bizile-
ku zuten etxea, Solidarioen egoitza, 
errekisatuta zegoela eta jabetzarik 
batere gabe zeudela. Familiak lagun-
duta, denboraldi batez bata batzuen 
etxean eta bestea besteen etxean 
pasa eta gero, heldu zen unes de-
nak, familia osoa, Añorgan egokitu 
zena, hain zuzen, fabrika atzeko bi 
etxe zaharretako batean. Ez zuen 
etxe hark Donibanekoaren edertasun 
eta graziarik, baina familia gurtia ze-
goen bertan eta hori zen ezer baino 
lehen garrantzitsua. 

Hor hasi zen egiten añorgatar 
Arantxa. Hogei urteren bueltan, 
gazte eta sasoitsu, inguru berri ho-
rrek eskaintzen zion bizitzaz gozat- 
zeko prest zegoen, nahiz eta, orain 
kontatzen duen bezala, une hartako 
Añorgan "ez zegoen musika han- 
dirik". Rezolan hasi zen bera ere  !a-
nean, Añorga Txikiko zaku fabrikan, 
eta murgildu zen auzoko gazteen 
bizitzan. 

Gutxira, etxe berria izan zuen 
Azurmendi familiak, berarentzat izan 
baitzen Rezolak hain ponpa handiz 
bere langileentzako egindako "villa" 
izeneko bi bizitzako etxeetako bat. 
Aldaketa handia izan zen hura, etxe 
berria izanik ba baitzituen garaiko 
zerbitzu gurtiak eta lekua ere aparta 
baitzen, auzoaren erdi-erdian; ba-
ratza eta lorategia ere bai, bizitzeko 
txoko eder-ederra. Duela urtebete 
arte bizi izan da bertan Arantxa. 

Hogeita sei urte zituela, Arantxa 
ezkondu egin zen Gillermo Orma- 
zabalekin, "Añorgako mutil onena-
rekin", arotz familia handi batean 
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hornitutako etxean, break zaintze- 
ko aukera ematen dion balkoidun 
etxe batean, adinak eskatzen dituen 
igogailu eta abar duen etxe batean, 
Añorgara bisita egiteko gertu dagoen 
etxe batean, Jon eta  Borja biloben bi- 
sitak hartzeko etxe txukun batean 

Eta txikitatik ikasi zuen bezala, 
pasioz bizi du herri honen mugimen- 
dua, gizarte borborra. Gurasoengan- 
dik jaso zuen joera bere egin zuen 
eta bere ahalegin alea eskaintzeko 
beti izan duen jarrerarekin jarraitzen 
du. Isilean baina aurrera. Esperantzaz 
beti. Orain inoiz bezala. 

arotz ez zen bakarrarekin. Etxera 
ezkondu zen eta, familia osatuta, 
utzi egin zuen zaku lantegia eta izan 
zuen nahiko Ian gutxira etorri zen le- 
hen alaba Amaiarekin. 

Ondo gogoratzen du Arantxak 
nolakoa zen hasiera batean etxe 
hura, nola handitu zen gero portxe 
berria eta egongela erantsita eta 
nola, Lasagaren ideia ontzat hartuta, 
egin zitzaion atze aldean sukalderako 
sarrera zuzena. 

Amaiaren ondoren, Iñigo etorri 
zen familiara eta beranduago Bego- 
ñita, "munduko umerik marabillo- 
soena", azkarra, alaia eta jendekoia. 
Hiru seme-alabako familia aurrera 
ateratzeko urteak izan ziren ondo- 
rengoak, ahizpei drogerian laguntze- 
koak, zahartzen joan ziren gurasoak 
zaintzekoak... Urteak aurrera, seme- 
alaba zaharrenek hartu zuten nork 
bere bidea, Begoñitak hor jarraitzen 
zuen alboan amad bizipoza ematen 
eta, gurasoak lehenik eta senarra 

gero hil zitzaizkiolarik, Begoña ahi- 
zpa gazteena eta Amaia eta Begoñita 
alabaekin geratu zen etxe txoko goxo 
hartan, azken hura ere orain dela 
urte gutxi batzuk hil zen arte, Aran- 
txa hutsune handi batekin utziz. 

Joan den urtean etxea utzi beha- 
rra izan zuen. Egun batetik bestera, 
presazkotzat jo zuten etxea botatzea 
eta etxeari eta urteetan began bildu 
eta tokia hartu zuten gauza maita- 
garri askori agur esateko astirik gabe 
aide egin behar izan zuten bertatik. 
Etxe aurrean Iñigo semea jaio zenean 
jarritako magnolia ederra salbatu zen 
eta hartu zuen leku berria errepidea- 
ren beste aldean, baina familiaren 
gauza asko oraindik lekua hartzeko 
daude. 

Arantxak berak hartu du, ordea, 
tokia. Txikitatik ikasi zuen aurrekoak 
utzi eta ondorengoei begira leku 
berri baten bizitzen jartzen. Ongi 
dago Ibaetan, artista baten etxea 
dela erakusten duen koadro ederrez 
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Alvo JÜDÓP, 

BATTATAMIAZ 
GOZATZEN 

Hirurogei bat gaztetxok 
hartzen dute parte Añorga 
Txikiko judo eskolan. Orain 
hogeitabost urte hasitako 
ekimen honek ehunka 
neska mutikori eman dio 
futbola ez den kirol batetaz 
gozatzeko aukera. 

H ernaniko  Judo Elkarteak 
Añorga Txikiko Bizilagun 
Elkarteari eskainitako ekimen 

honek gora beherak izan ditu urte 
guzti hauetan, baina beldurrik gabe 
san daiteke gaur egun eskolak duen 
egoera, bai ikasle zein giro aldetik 
geroz eta hobea dela. 

Eskola honek, hasieratik hartu 
zuen auzoko Amassorrain ikastola 
harrobi, bertan parte hartu izan du- 
ten eta egun parte hartzen duten 
umeen gehiengoa ikastolako ikasleak 
izan zirelako eta direlako. Añorga 
Txikiko Bizilagun Elkarteko egoitza 
zaharretan hasi zituzten saioak, eta 
zentzu honetan esan beharra dago 
elkarte honen laguntzak ahalbide- 
tu zuela hein handi batean judoa 
praktikatzeko leku egoki eta eroso 
baten eskurapena. 

Eskolaren jardunak aurrera egin 
ahala, judoka gazteek geroz eta 
maila hobeagoa eskuratzen joan zi-
ren tatamiaren gainean, eta ikasleek 
bereganatutako gaitasunak agerian 
uzteko asmoarekin, eskolako ardura-
dunek lehen erakustaldi eta lehiake- 
tak prestatzen hasi ziren, judoaren 
praktika entrenamenduetatik harata- 
go eramateko helburuarekin. 

Horrela, ekintza desberdinak an- 
tolatzen hasi ziren inguruko judo 
elkarte desberdinekin. Konpetizio 
desberdinek asko animatu zituen 
gazteak judoa aide batera ez uzten 
eta eskolaren iraupena bermatzen. 

Lehen ekintza hauen antolakuntzari 
buruz hitz egiterakoan, oso aipaga- 
rria da judo eskola osatzen zuten le- 
hen ume horien gurasoek emandako 
laguntza etengabea. 

Urteak igaro ahala, monitore, 
ikasle eta gurasoen artean dagoen 
harreman ezinhobea izaten jarrait-
zen du. Zehazki lau urte dira Ismael 
Moreno irakasleak eskolako gidarit-
za hartu zuenetik. Hernaniko gaz- 
te honek eskolaren ardura partai- 
de kopuru nahiko urriarekin hartu 
zuen, zehazki hamaika ikaslerekin. 
Azken urte hauetan burututako Ian 
mordoak ordea emaitza ikusgarriak 
eman ditu, eta egun eskola lau eta 
hamar une bitarteko hirurogei ikas- 
lez osatzen da, orain lau urte baina 
bost aldiz kopuru altuagoa. 

Partaideen igoera ikusgarri hau 
gutxi izango balitz, orain hiru urte 
eskolako egoitza aldatzea lortu zuten 
Bizilagun Elkartearen laguntzarekin, 
horrela, judoa praktikatzeko gune 
aproposago bat eskuratu ahal izan 
zuten Añorga Txikiko eskola zaharrak 
berritu ondoren. Badirudi etorkizu-
nean kirol modalitate olinpiko honek 
bere lekua izaten jarraituko duela au- 
zoan, futbola eta gainontzeko kirol 
nagusiei alternatiba osasuntsu eta 
dibertigarri bat eskainiz. 
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Hamabina urte ziturtela 
etorri ziren Añorgara Jose 
Manuel eta Maria Luisa; 
umezaroa ez baina gazta- 
roa Añorgan bizi izan zuten 
eta auzo honetan lotu 
ziturten beren bizitzak. 
Bikote egin eta familia osa - 
tu zuten: Añorgako saltsa 
askotako osagai izan den 
familia. 

H izketa  apal eta goxoko 
emakume bizi eta arinak eta 

 ahots trumoitsu ozen eta ar- 
giko gizon sendoak osatzen dute fa-
milia honen oinarri eta ardatza. Kar-
mengo Amako goi aldeko etxeetako 
batean dute aspalditik habia, Ernio-
tik Aiako Harrietarako bista zabala 
eskaintzen dien etxe goxo batean. 
Izana du etxe horrek gaur egungoa 
baino zalaparta handiagoa eta, hala, 
lasai antzean bizi dira bertan gaur 
egun Jose Manuel eta Maria Luisa. 

Bi anaietan gazteena, Zubietan 
Jaioa da Jose Manuel, eta bertan 
egin zituen haurtzaroko lehen ur-
teak. Gerora, Zubietako baserria utzi 
eta Usurbilera aldatu ziren. Aitak Re-
zolan Ian egiten zuen, eta 1950ean, 
Zinkuentenarioko etxeak egin eta 
haietako bat aitari eman ziotelarik, 
familia Añorgara etorri zen. Hamabi  

urte zituen orduan Jose Manuelek. 

Urtebetera, ordea, hil egin zit-
zaion alta. Ordurako bere anaia Jose 
Antonio fabrikan ari zen lanean eta 
aitaren heriotzaren aurrean Rezolako 
nagusiek amari galdetu ziotelarik zer 
egin zezaketen bera laguntzeko, hark 
eskatu zien har zezatela fabrikan Jose 
Manuel. Onartu zioten eta, hala, ha-
malau urterekin hasi zen lanean Jose 
Manuel fabrikako tailerrean. Bukatu 
ziren ordura arteko eskolak eta baita 
jolas asko ere. 

Maria Luisa 1957an etorri zen 
Añorgara Goiatz sorterritik. Gurasoei 
Jalas Etxea gobernatzeko enkargua 
eman berri zieten eta Jolas Etxean 
instalatu zen familia guztia: gura- 
soak, izeba Josefina eta bi anai-arre-
bak. Neska argia zen nonbait umeta-
tik gure Maria Luisa, urrutiko Goiatz  

txiki hartako maistrak bideratu bait- 
zuen batxilerra egin zezan, Donos-
tiara etorrita "libre" gisan azterketak 
egitera. Añorgara etorritakoan ikas- 
ten jarraitu zuen Maria Luisak eta ba- 
txilerraren ondoren zuzendaritzako 
idazkaritza ikasketak egin zituen. 
Baita Pakeako bulegoetan lanean 
hasi ere ikasketak bukatutakoan. 

Ez zen, ordea, estudiante edo 
bulegari hutsarena Maria Luisaren 
bizitza. Lanetik etorrita, segituan 1a- 
rri behar izaten zuen mostradorean 
lanean besteek bazkaldu bitartean. 
Mostradorean txanda asko egina 
da, baina kontuak eramaten eta es- 
kaerak eta inbentarioak egiten zen 
ezinbestekoa Maria Luisa, egindako 
ikasketek eta Ian esperientziak gai- 
tasun apartekoa ematen baitzioten 
horretarako. Harribitxi ederra zuten 
etxean tabernaren gobernua erama-
teko ardura zuten Jose Luis eta Ma-
ria na k! 

Jose Manuelek ere laster erakutsi 
zuen fabrikan lanerako bere gaita-
suna. Sartu zenean mutil koskor bat 
besterik ez zen eta halako bati dago- 
zkion ardura eta zailtasun eskaseko 
lanekin hasi zen, baina adinean au- 
rrera zihoala, laster sartu zen fabrika-
ren zurrunbiloan eta kexarik gabe 
agoantatzen zuen, adibidez, hiru hi- 
labetez Jardutea segidan gauez, erre- 
forma edo erreparazio garaia zelako, 
atsedenik gabe lanean. Ikasteko go- 
goa ere bazuen eta laster ikasi zuen 
tornua maneiatzen eta baita tailerre- 
ko beste hainbat Ian ere. 
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Eta hartan egin ziren ezkongai 
Maria Luisa eta Jose Manuel. Elkar 
begiz jo noiz egin zuten ez digute 
kontatu; esaten ere ez dute segu-
ruenik jakingo, baina bi gazte haiek 
elkarri hurbiltzen joan ziren eta hi-
ruzpalau urteren buruan ezkontzan 
amaituko zen harremana hasi zuten. 

Bizipen handiko urteak izan ziren. 
Jolas Etxearen gobernuak estimu 
handiz hartu zuen Jose Manuelen 
arrimuak ekarri zuen laguntza. Hare- 
nak bezalako bi beso indartsuek ba- 
lio handia zuten bodega zulora gau- 
zak garraiatzeko eta beste hainbat 
lanetarako. Izan ere, Ian handiko ga- 
raiak ziren (beti izan dira) Elkartearen 
egoitzan. 

Baina zalapartako garaik ere ba-
ziren, eta Jose Manuel gazte eta 
gogotsua ez zen aparte ibili garaiko 
mugimenduetan. Kooperatiben so-
rrerako garaiak ziren, greba gogo-
rrak ere izan ziren bolada hartan eta 
Jose Manuel, auzoko beste hainbat 
gazterekin, hor ibili zen saltsan. Eta 
saltsa hark izan zuen ondorio bat, 
Añorgaren historian leku bat duena 
eta nonbaiten ongi idatzita gorde-
ta egon behar duena, eta Oronaren 
sorrera izan zen berau. Greba bate-
kin hasi zen kontu baten ondorioz, 
hainbat gora beheraren ondoren, 
hamabost laguneko talde batek Re-
zola utzi eta Orona enpresa jarri 
zuen abian eta 1964ko aburtuaren 
1 ean, goizeko zortzietan meza ent-
zun ondoren, gauzatu zuen proiektu 
berri horren lehen urratsa. Tartean 
zen Jose Manuel. 

Lan berriak, hasiera batean be-
hintzat, ordu gutxi urten zuen bes

-telako gauzetarako, lansaioak ez bai-
tziren izaten zortzi ordu eskasekoak 
eta larunbatak denak eta igande bat-
zuk ere lantokira joan beharrekoak 
izaten baitziren. Hala ere, gauza in-
portanterik bazen lanaz kanpo eta 
horietan inportanteena Jose Manuel 
eta Maria Luisak elkarrengana abia-
tutako bideari koska bat eranstea  

zen: ezkondu egin ziren hurrengo ur- 
tean, 1965ean. Jolas Etxeara ezkon- 
du ziren eta hala jarri ziren bizitzen 
Añorgako bizi giroaren erdi-erdian. 

Bost urtez bizi izan ziren bertan. 
Tabernako eta Oronako lanei Koldo 
seme jaio berriak ematen zituenak 
erantsi zitzaizkien eta horn eta ge-
hiagori ere aurre egin ziezaioketela 
erakusteko, Añorgako kultur ekital-
dietan ere sartu zen Jose Manuel, 
nondik edo handik hartuta denbora 
La Dolorosa, Los Claveles eta Maite-
na bezalako zartzuela eta opereta

-rako entseguetarako. 

Sortua zuten familia eta bide-
ratua zuten familia hori mantent-
zeko lanbidea; gauza bakarra falta 
zitzaien: etxea. Ez ziren egoera ho-
rretan zeuden bakarrak eta beste 
hainbat auzokiderekin batera Jose 
Manuel eta Maria Luisa buru belarri 
sartu ziren Karmengo Ama auzoaren 
sorrera bultzatze lanetan —gertaki-
zun horrek ere Añorgaren historian 
leku bat du eta nonbaiten ongi ida

-tzita gordeta egon behar du—. Aha-
legin horrek izan zuen emaitza eta 
1970ean, bigarren seme Xabi jaio 
eta gutxira, Jolas Etxea utzi eta Kar-
mengo Aman jarri ziren bizitzen ize-
ba Josefinarekin batera, urte hartan 
hartu baitzuten erretiroa gurasoek 
eta utzi baitzuen familiak Jolas Etxea 
gobernatzeko lana. 

Tabernako zalapartatik aide egin-
da, Amassorrain muinoaren maga

-leko haizeaz gozatzera para zen fa-
milia. Atseden urteak izan ziren, bi 
mutikoak hazi eta haien loratzeaz 
gozatzekoak. Jose Manuel eta Maria 
Luisa bezala auzoa maite duenak, or-
dea, ezin du etxetik atera gabe eta 
auzoko saltsetan sartu gabe luzaro 
iraun. Konpromiso eta lanei bizkar 
ematekoak ez zirela erakutsia zuten 
lehenagotik eta berriz ere erakutsi 
zuten hurrengo urteetan era bateko 
eta besteko Ian eta ardurak berenga-
natuta. Ez da ahaztu behar Añorga 
Kultur eta Kirol Elkartean eta Ikasto- 

Ian bietan izan zela lau urteko agin-
taldietan lehendakari Jose Manuel. 

Etxean, bestetik, hirugarren bat 
azaldu zen, etxeak neska baten uki-
tua behar zuela eta berak ere festa 
horretan parte hartu nahi zuela al-
darrikatuz. Maitenaren etorrerarekin 
biziberritu egin zen familia eta Jose 
Manuel eta Maria Luisak izan zuten 
entretenigarri ederra. 

Gerora, iritsi ziren pixkanaka la- 
saitzeko garaiak, nahiz eta adinean 
aurrera egiteak eskatzen duen pa- 
txada eta lasaitasuna Jose Manue-
len osasun arazoek oztopatu zuten. 
Aldakako ebakuntza egin zioten 
eta hura nonbait ondo atera ez eta 
harrez gero era bateko eta besteko 
arazoetan ibili da Jose Manuel. Trago 
latza hain gizon sendo eta indart- 
suarentzat, baina Maria Luisaren la- 
guntzaz eramaten Jakin izan duena. 
Osasun arazoak zirela eta, erretiroa 
hartu zuen hirurogei urterekin, ar- 
tean gauza asko eskaintzeko zeukan 
adinean. 

Familiak, noski, aurrera egin du. 
Kastatik omen dator kondea, eta 
etxeko hiru seme-alabak ongi erakut-
si dute gurasoen kutsua. Tabernan 
jaiotako Koldok eta txikitan taberna 
ezagutu ez zuen Xabik lehenik eta 
beranduago Maitenak ederki erakut-
si dute gustuko dutela Añorga, gus-
tuko dutela bertako saltsetan sartzea 
eta badutela gatz eta piper ederrik 
auzoari bizigiroa emateko. Etxean 
bi zaharrenek egin zuten nork bere 
bidea eta uneren batean etxetik aide 
egin eta beren familiak osatu zituz- 
ten. Eskaini diete aita-amei, oraingoz 
behintzat, Unai, Ibai eta Peru izene-
ko hiru biloba eder eta Orona erort- 
zen utziko ez duten hitza. Maitenak 
bere aldetik, gurasoak eta etxea bere 
presentziaren grazia gabe uzteak 
pena ematen diola -eta etxean jarrait-
zen du. Ez da ondoren eskasa bi fa- 
mili buruentzako Lagun ditzala osa- 
sunak horiek denak disfrutatzeko! 
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HAUTSAK 
HARROTUTA 

DARRAI 

Lur mugimendu eta lanek 
joan den urtean harrotu 
zituen hautsak lurrean 
asentatu ezinean ibili dira 
urtebetez airean. Hala 
jarraitzen dute orain eta ja- 
rraituko dute pixka batean. 

H autsak  harrotuta jarraituko 
du, bai, eremu handi batean, 
harik eta trenbideko eta erre - 

kako obrak bukatu bitartean behint-
zat. Beste Ian handi batzuk, hala ere, 
ikusi dute amaiera, hala nola Donos-
tiako bigarren saihesbideak eta Ato

-txaerrekako urbanizazioak. 

Aurreko urtean aurreratu genuen 
bezala, Donostiako bigarren saihesbi- 

dea ibilgailuen joan etorriaz hornitu-
ta ikusi dugu azken urtean. Bukatuta 
eta martxan da eta berau eraikitze-
ko lur gorritan utzitako malkar eta 
zelaiak erabat berdetuko diren zain 
egon besterik ez dugu, laster batean 
haren berrikuntzaz ahanzteko. 

Atotxaerrekako lanak, haren ur-
banizazioari dagozkionak, bukatu-
ta daude, nahiz eta eremua etxez  

hornitzeko lanak, krisiaren eraginez 
gelditu xamarrak dauden. Goitik be- 
giratuta, lur gorriko eremu bat da 
oraindik Atotxaerreka, errepide eta 
espaloi dotorez, eskailera txukunez 
eta jolas parke, farola eta paperon-
tzi berriez hornitutako lur gorriko 
eremu bat. Uste izatekoa da urteetan 
ikusiko ditugula bertan obrak, pixka-
naka eraikitzen joango diren etxeen 
obrak. 



PROIEKTUAK ETA BERRIKUNTLAK 

Trenbidea 

Duela urte eta erdi hasitako Mar-
v Txiki-Errekalde bikoizketa lanetan 
aurtengo urtean egindako Ian nagu- 
sia tunela izan da. Tunela bere luze- 
ra guztian zulatu da Amassorraingo 
harrobia eta Sagarpe baserriaren ar- 
tean eta laster batean amaitzekoak 
dira hura barrutik porlanez janzteko 
lanak. 

Karmengo Ama parean hasi eta 
Amassorraingo harrobira bitarteko 
tunel faltsuaren estalkia ere jarrita 
dago guztiz, laster batean hormigo-
natze lanak bukatutakoan burdinbi-
dea jartzen hasteko prest. 

Añorga Txikin, bestetik, eskoile-
ra handia eginda eta geltoki berria 
is bukatuta dago igeltseritza lanak 
bukatu eta markesina jartzeko faltan. 

Bi puntuok lotzen dituen errepide 
gaineko biaduktu edo zubi berria ur- 
tarrilaren 14an jarri zen gauez, auzo- 
tar askoren begiradapean, ingenia- 
ritzako mugimendu ikusgarri batez. 
Aurrez, auzotarrok zubi hori zatiz 
zati nola osatu zen ikusteko aukera 
izan genuen, errepidearen albo ba-
tean propio horretarako eraikitako 
pilare batzuen gainean egin baitzen 
muntaketa guztia. 

Zulaketa lanek ondoren tunel 
faltsua eraikitzea eta errepide gaine- 
ko boladizoa egitea ekarri dute. Une 
honetan bukatzear dira bi Ian horiek. 

Bikoizketa eremu honetako lanak 
datorren urtean dira bukatzekoak, 
gutxi gora behera beste eremukoe- 
kin batera. 

Gorga erreka 

Aurtengoan errekaren inguruko 
lanek hainbat eremutan egin dute 
aurrera. Añorga Txikin, Firestone 
atze eta geltokiaren arteko tartean 
erabat bukatu dute errekak eta sa-
neamenduko hoditeriak lur azpian 
egingo duten ibilbidea. Errepide na- 
gusirainoko tartean, bestetik, landa- 
reak jarri dituzte iaz jada bukatuta 
zegoen trintxera handian. 

Errepide gaineko zubi berria eta 
fabrikako sarrera artean, zati batean 
bistan da jadanik erreka Karmengo 
etxeak zeuden partean (arbola ilara 
txukuna era jarri da bertan errekaren 
goiko aldean) eta fabrikaren lehen 
muturretik porteriaraino errepide 
azpian, Donostiaranzko errailen az-
pian, sartuta dute jada erreka. 

Trenbideko Ian horiei, bestalde, 
Errekalde-Lasarte tartearen bikoizke- 
ta proiektuaren lanak erantsi zaizkie. 

Ibilgailuentzako 	bide 	batzuk 
moztea ekarri zuen Ian horien hasie- 
rak, zulaketa lanek Irubidetik Lasar-
tera lehenengo eta Irubidetik Erre- 
kalderako errepidea gero itxi beharra 
ekarri baitzuten. Hainbat hilabetetan 
Lasarteraino joan beharra izan da 
Irubidetik Errekaldera edo Añorgara 
etortzeko. Bide horiek duela gutxi 
errekuperatu dira. 
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Etxe handiaren eremuan, bista 
da, ez da ezer egin. Badirudi ora- 
indik luzetxo lo dezakeela beronen 
eraisketa eta erreka bistaratzea, hori 
baino lehenagokoa baita bertan bizi 
direnentzako etxea egitea. 

Etxe handitik aurrera, 	bista 
daukagu jada errekak izango duen 
bides. Azurmendi eta Igoatarren 
azken "villa" bota eta gutxira egin 
zuten zanga eta magnolia handiari 
errepidearen beste aldean kokaleku 
berria topatu orduko amaitu zen 
zanga. Mendi magalari eusten uste 
baino Ian gehiago izan da, behin eta 
berriz egin baitu irrist lurrak, baina 
azkenean eutsi ahal izan da eta baita 
landaredia sartu ere. 

Geldian egon da denbora dezen-
te Lore Tokiko lur eremuan sartzen 
zen zatia, baina duela hilabete bat- 
zuk, Udalak militarrekin akordioa 
izan eta berehala, ekin zitzaion apai-
zaren etxe aurreko harkaitz gogorre-
ko muinoa botatzeari. 

Etxe berria 

Eraitsi beharrekoa den etxe han-
diko auzotarren bizileku izango 
den etxe berria, Arzak Enea eta kul- 
tur etxearen artean egitekoa dena, 
nolakoa izango den ideia bat egi-
teko moduan gaude, etxe horren 
eraikuntza eta salmenta bideratuko 
duen enpresak jarria baitu jendau-
rrean bere proiektua eta Udalean ere 
jarri baita jendaurrean had dagokion 
inguru obren proiektua. 

Hiru etxebizitza eta komertzio-
ak izango dituen plantaz gain, bost 
solairu (lau eta atikoak) izango ditu 
etxeak, solairu bakoitzean bost etxe-
bizitza, bostak alderik aldekoak, hau 
da, alde bat iparrera eta bestea he- 
gora. Etxebizitza guztiek izango dute 
trastelekua eta garajea sotoan. 
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Perikok beti eduki baitu 
umorerantzako sena 

irribarretsu ibili ohi da 
Añorga Txikin barrena; 

motor txiki bat dauka aspaldi 
gehiago ikusten zena, 

musika, berriz, Beethovenena, 
Verdirena, Mozartena... 

Hau izango da Añorga osoko 
pertsona klasikoena. 

LARANGA 

Tipo umoretsua 
umoretsuetan 
premiaren bat bada 
komunen batetan 
fin aritu ohi Jena 
iturgin lanetan 
baina San Juan, San Pedro 
eta Karmenetan 
kañeroak konpontzen 
ditu tabernetan. 

AIVORGA 2011 
AUZOTARRAK 

AXI 

Noizbait berekin geratuz gero 
agertzen da pausu finez 
esnatu berri itxurarekin, 
agian buruko minez 
elkarrizketa jarraituko du 
begirada atseginez; 
ordubetea pasa dezake 
hitz bat atera ezinez 
baina barrutik arituko da 
guztioi barre eginez. 

JAIONE 

Uda baldin badoa 
sargori, pisutsu; 

deskantsuak aspertu 
' baldin bazaitu zu, 

umore eta bromak 
maite badituzu 
kafetegi aldera 

zoaz pausuz pausu 
eta barra atzean 
aurkituko duzu. 

PERIKO 
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C orno  viene siendo habitual, 
regresamos a esta sección 
con el ánimo de recordar al-

gunas de las cosas que sucedieron 
en nuestro barrio hace 50 años. 

Quizás no sean grandes noticias, 
pero si son pequeñas anécdotas que 
igual algunos las recuerden, y no les 
parezca que haya transcurrido tan- 
to tiempo, y para otros sean cosas 
desconocidas. De todas maneras 
siempre está bien tener un poco de 
memoria histórica, por pequeña que 
sea. 

Para comenzar nos encontramos 
con la noticia de que por segunda 
vez, un hijo del barrio, uno de Añor- 
ga es ordenado sacerdote. 

Efectivamente, ni más ni menos 
que el día 15 de agosto de 1961 
nuestro amigo Josetxo Pagola cele- 
bró su primera misa en nuestra pa- 
rroquia. Una ceremonia grandiosa 
que según cuentan las crónicas fue 
adornada por un estreno musical a 
cargo del coro parroquial, interpre- 
tando de forma magistral la misa de 
Bartolomeus. Quien iba a pensar por 
aquel entonces las grandes aporta- 

ciones y el gran trabajo que ha reali- 
zado Pagola a favor de nuestra igle- 
sia. Es un gran honor, supongo que 
para él, pero sin duda alguna para 
nuestro barrio. 

En otro orden de cosas todavía 
muchos se acordarán de los grupos 
de jóvenes que formaban parte de 
los llamados Luises e Hijas de María. 
Pues bien, hoy traemos la noticia de 
la gran celebración en torno al día 
de la juventud que celebraron en el 
mes de junio, donde al margen de 
las casi, ó sin casi, obligadas funcio- 
nes religiosas, también organizaron 
otras actividades más profanas en- 
tre las que cabe destacar la marcha 
regulada que tanto éxito de parti- 
cipación tuvo. Salieron por parejas, 
mayoritariamente mixtas, resultando 
ganadora la parea formada por Isa- 
bel Agirresarobe y Juan José Arza- 
Ilus, seguidos por la hermanas So- 
roa, Arantxa y Marisol. 

También hubo, como no, un par- 
tido de fútbol de gran rivalidad entre 
los equipos de Rekalde y Añorga, lle- 
vándose los primeros el gato al agua, 
si bien con muchas dificultades y no 
poca suerte. 
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Entre todos los actos organiza-
dos, hubo hasta concurso de baile al 
suelto, donde la pareja formada por 
Ma Carmen Zapirain y Balbino Az-
cárate, obtuvieron el primer premio. 

En otra de las crónicas, nos en-
contramos que en las fiestas del 
año 1961, salió por primera vez en 
nuestro barrio la tamborrada. Orga-
nizada por la juventud del barrio y 
acompañada por la banda de músi-
ca Garbi-Alai de Usúrbil, fue dirigida 
magistralmente por Jesús García. "El 
número final se dio en el frontón ahí-
to de luces, farolillos y, sobre todo, 
de calor de muchedumbre. 

Para finalizar esta crónica, citare-
mos un curioso pasaje del programa 
de fiestas de entonces, donde dice 
textualmente: 

7,30 tarde.- En el Astódromo, 
Extraordinario DERBY HIPICO AS-
NAL con participación de los mejo- 

res burros, sin limitación de edad, y 
cabalgados por jokeys locales, espe-
cialmente adiestrados para esta gran 
prueba. 

Quizás en alguna otra ocasión 
tengamos más información de esta 
espectacular carrera. Seguro que al-
guno tiene algo que decir al respec-
to. 

K. M. 
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ZER DA ZURETZAT 
ANORGA EGUNA? 

Añorga Eguna, Añorga 
KKEk denboraldian zehar 
berekin izan dituen kirola- 
ri, dantzari eta lankideak 
auzoko beste eragileekin 
batera afari baten aitzakian 
biltzen ditueneko larduna, 
aurten aurreratuxea etorri 
da egutegian eta guk gal- 
dera bat egiteko aprobe- 
txatu dugu. Hona galdera 
eta erantzun batzuk. 

Maialen Legarrea 

Gauza asko da 
Añorga Eguna; urte 
asko dira etortzen 
naizela eta modu 
diferentetan iku- 
si izan dut eguna, 
baina orain platerak 
zerbitzatzen harrapatzen 
nauzula, Añorga Eguna kaos bat dela 
esango dizut, kaos totala; ikusi bes- 
terik ez zer nolako giro zalapartatsua 
dagoen. Dena dela, kaos bolita. 

Toto Unanue 

Zer den? Añorga Kul- 
tur eta Kirol Elkarteak 

bere zera guztiei, 
bere pilotad, fut- 
bolari, dantzari eta 
abarri egiten dion 
omenaldi bat eta es- 

kerrak emateko zera 
bat... Baina ez nauk 

punta atera gabe geratuko eta 
esango diat urtez urte ikusi izan du-
dan festa honetan faltan sumatzen 
dudana dela auzoak berak ere eske-
rrak ematea zera guzti horiei. Feste- 
tan etortzea erraza da, baina kirolari 
eta bestelako horiek gabe hemen jai 
legoke. 

Juanaxio Aizpurua 

Para mi es una 
cosa 	grande. 
Yo la he vivido 
un montón de 
años y creo que 

tendría que ser 
para toda la vida. 

Olatz Elizegi 

Txikitatik 
etorri izan 
Añorga Egu-
nera, Beti izan 

da, batez ere 
lehen urtetan, 

egun seinalatu polit 
bat, ongi pasatzeko egun bat. Ora- 
in agian beste modu batean ikusten 
dugu, lasaiago eta halako emozio 
berezirik gabe, baina aukera po- 
lita da saskibaloiko kideekin ba-
tera, buila askoren artean bada 
ere, ordu gustagarri batzuk pa- 
satzeko. 

Kristina Fernandez eta 
Maialen Gabantxo 

Gu 	biga- 
rren mailan 
ginenetik 
etorri gara 
urtero... be- 

raz, hau zor- 
tzigarren urtea da 
etortzen garena eta 
beti pasatzen dugu ongi. Polita eta 
emozionantea ere bada gazte guz-
tiak, edo behintzat gazte asko afari 
batean elkartzea. Beti da berdintsu 
dena... bueno aurten mantela askoz 
eleganteagoa jarri digute. Ikusiko 
dugu gero nolakoak dauden maka-
rroiak eta oilaskoa. 

Mikel Esnaola 

Klubeko 	sekzio 
guztiak elkartzeko 
aitzakian egiten 
dugun egun po- 

> lit bat izaten da. 
Niri azken urtetan 

zerbitzatzen -eta lana 
egitea tokatzen zait baina 

beste urte batzutan hor eserita egin 
dut afari osoa lagunekin 
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Mikel Zubia 

Añorga eguna 
"dabuten" da; 
un gran día para 
vernos 	todos. 
Llevo 	viniendo 

"la de dios"; más 
de... hogei urce! eta 

gero hau! 

Kristian Arriola 

Añorgatar batek ... 

amestu ez dakit bai- 
na... zera, baina ... 

egunik onena añor- 
gatar 	batentzat; 
behinik behin gu 

bezalako gazteo- 
ntzat. Urte batzuk 

daramatzagu kirolean 
eta jadanik oso garbi daukagu 
zer den udatik udara egiten dugun 
denboraldia; eta guretzat denboral- 
di bat Añorga Egunaren opariarekin 
bukatzen den zera da 

Añorga eguneko sarituak 

Xanti Peña 

Añorga eguna 
hemen ibiltzen di- 
ren neska- mutilen 
errekonozimen-
dua da urtean ze-
har egiten duten 
lanagatik Pertsonalki 
festa bat, ia beti lanean 
tokatu zaidana, baina aurten suertez 
libre naiz eta hemen nago eserita 

Mikel Urdangarin 

Txikitatik ezagutu 
dut eta umetako 

oroitzapena dena 
da ona; ilusio han- 
diarekin etortzen 
ginen. Orain ez 

dugu lehengo ilu- 
sioarekin bizitzen, 

baina ilusio horrekin 
etortzen diren txikiak zaintzen ere 
ederki gustura pasatzen dut 

Ainhoa Vicente 

Esanahi handiko eguna da ni- 
retzat 	Añorga 
Eguna. Remen 
bizi naiz eta 
hemen futbo- 

lean darama- 
dan lau urtetan 
ikusi dut baloratu 
egiten dela gure 
ahalegina. Urtean ze- 
har agian futboleko entrenatzaile eta 
arduradunak bakarrik ikusten ditugu 
guri kasu egiten, baina Añorga Egu-
nean gurí txaloka jende asko ikustea 
oso pozgarri da. 

Josu Del Campo 

Zer esango dizut, 
ba? Afari zalapar- 
tatsu bat eta la- 
gun giroko "des-
madre" pixka 
bat disfrutatzeko 
eguna. Duela lau 
edo bost urtetik 
etorri izan naiz urtero 
eta nik ingurukoak ikusi eta entzu-
tearekin bakarrik nahiko disfrutatzen 
dut. 
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IZAN DA...  

Aurten ere Añorgak eta  

Añorgatarrek eman dute  
zer esanik  

Euskalakariz josi zen  
Añorga  

Pasa zen apirilean iritsi zen Ko-
rrika 17 auzoko kaleetara. Cementos 
Rezolako fabrika kanpoan dozenaka 
ziren goizean goiz, txokolatada ede- 
rra dastatu eta gero korrika egiteko 
prest. Hiru sindikatuko kideek eman 
zioten euskalakarien lekukoa Eneko 
Sierra, AKKEren ordezkariari. Honek, 
berrogeita hamar bat metro eskax 
egin ostean Amassorrain Ikastolako  

haurrei eman zien lekukoa Añorga 
Txikiko errotondara iritsi ziren arte. 
Hala ere, añorgatar ugari izan ziren 
Lorea edota Antiguara iritsi zirenak, 
eta bada, Bulebarreraino iritsi zenik 
ere. 

Auzolana Antxon  
Ayestaran Kultur Etxean  

Urteak ziren hainbeste maite du-  

gun Kultur Etxe kuttuna txukuntzen  

ez zela. Euskarathoiaren aitzakiare-
kin ordea, aurtengo martxoan ekin  

zitzaion garbiketa sakonari. Hogeita  
hamar bat gazte zein heldu, dantza-  
ri edo gazte asanblari, elkartu ziren  

goizez lurzoru, ispilu, komun zein  
pegatinaz jositako paretak garbit-  

zera, eta baita armiarma-sareez jo-
sitako pareta berdeei duten kolorea  

ematera.  

Musika emanaldia  

Urtero bezala, aurten ere musika  
emanaldi polita eskaini dute Amas-  
sorrain Ikastolan musika eta musika  
tresnak jotzen ikasten ari diren ikas-  

leek guraso eta gainerako auzotarren  
aurrean. Maiatzaren 30ean izan zen  
ekitaldia Antxon Ayestaran Kultur  

Etxean.  

Antzerkia  

Ikastolan Antzerkia izan dute  
ikasgai nahi izan dutenek eguerdi  
garaian. Sei taldetan aritu dira eta  
beste hainbeste ikuskizun eskaini zi-  

guten ekainaren lehen astean Antxon  
Aiestaran Kultur Etxean. Goizetan  

ikastolako ikasleek izan zuten antzer-  
kiak ikusteko aukera eta arratsaldez  
guraso eta adiskideek.  
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Urrezko ezteiak  

Bernabe Urruzola eta Maria Je-  
sus Yurrita senar-emazteek berro-  

geita hamar urte bete dituzte aur-  
ten ezkondurik. 1961  eko ekainaren  
24ean eman zioten baietza elkarri  

bi auzotar hauek, eta familia alboan  
zutela Aingeru Zaindariaren ermitan  

ospatu zuten beraien omenezko eliz-  

kizuna, ondoren Orion bazkari bate-  
kin amaitzeko.  

Magnolioa  

1956 urtean Ormazabal-Azur- 
mendi sendiaren etxe kanpoan lan- 
datu zen Magnolioa aurten birlan- 
datu dute karreteraren beste aldean. 
Ura Elkarteak egin zuen kudeaketa, 
zuhaitza Gorga erreka berrituaren 
bidearekin topatu baitzen, eta  Doc-
tor Arbol enpresa kataluniarrak egin 
zituen ordu txikitan lau orduz luzatu 
ziren Ian teknikoak. Gutxi izan zíren 
bertaratu zirenak, baina izugarrizko 
espektakulua izan zela elarazi zuten. 
Museum parean du kokaleku berria 
eta bertan ikus dezakegu oroigarri 
duen plaka 
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Unai Gartelumendik  
aurrera eg in du  
Gipuzkoako Bertsolari  
Txapelketan  

2011 bertsolari txapelketa da Gi-
puzkoan. Udaberrian lehenengo fa- 
sea jokatu zen, eta bertan Unai Gaz- 
telumendik hartu zuen parte, beste 
59 bertsolarirekin batera. Azkenean, 
maila ona eman eta 9. postuan 
sailkatu zen añorgatarra, eta final- 
zortzirenetara sailkatzea lortu du. 
Asier Azpiroz eta Ane Labakak ere 
aurrera egitea lortu dute. Hurrengo 
fasean, Ane Labaka izango da kan- 
tuan lehenengoa, irailaren 17an An-
doainen egingo den kanporaketan 
ariko baita. Asier Azpirozek irailaren 
18an Azkoitian kantatuko du eta 
Unai Gaztelumendik urriaren lean 
Elgoibarren. Beñat Gaztelumendi zu-
zenean final -laurdenetara sailkatua 
dago, eta urriaren 23an Villabonan 
ariko da. 

Añorgan ere Bilduk jaso  
ditu boto gehien  
hauteskundeetan  

Joan zen maiatzaren 22an Udal 
eta Foru hauteskundeak egin ziren 
Hego Euskal Herrian. Gipuzkoan eta 
Donostian bezala, Añorgan ere Bil- 
duk jaso zituen boto gehien. Guztira 
524 boto eskuratu zituen. EAJ izan 
zen bigarren indarra, 235 botorekin. 
PSE -k 162 jaso zituen, PPk 94, Arala- 
rrek 83, Hamaikabat-ek 29, Ezker Ba-
tuak 17, UPyD-k 7 eta Plazandreok- 
ek 2. Hauteskundeen ondoren, 20  
urteren ostean alkate aldaketa izan- 
go da Donostian, eta Odon Elortza- 
ren (PSE) lekua Juan Karlos Izagirrek 
(Bildu) hartuko du. 

FISIOTERAPEUTA  
BERRIA  

Gure artean urte ugari kirolarien 
osasun egokia zainduz egon den 
Iban Setien fisioterapeuta añorgata- 
rrak denboraldi honetan utzi gaitu, 
beste eginkizun batzuetara dedikat-
zeko.  

Bere lekua Ander Olaizolak hartu 
du, eta hemendik aurrera bera ardu-
ratuko da geure kirolari eta  bazki-
deen lesioetaz 

Bertso Eskola eta  
Antzerki Tailerraren  
sorrera  

lazko azaroan sortu ziren euskal  

kultura bultzatzen ad diren bi eki-
men nagusi añorgan: Bertso eskola  

Gaztelumendi anaiei eskerrak eta  
Antzerki Tailerra Asier Sota handiak  
gidatua. Bertsotan zortzi bat bertso  
Jale ari dira jo ta su ostiralero; hama-
bi dira gorputza antzerkiaz lantzen  

ari direnak ostiralez ostiral, nahiz eta  
hasiera batean hogeira ere iritsi ziren  
azken hauek. Datorren urtean segi-  

da emateko asmoz auzotar oro dago  
gonbidatua.  

ITSAS BIDAIAREN  
ZOZKETA  

Aurtengo denboraldian, lauga-  

rren aldiz jarraian, Añorga KKEk Me-  

diterraneotik zehar igarotzen den It-  
sas bidai zoragarria zozketatu zuen.  

Apirilaren 9an ONCEko zenbaki sa-
ridunaren azken lau zifrak (5.491)  
zituenari zegokion sari ederra eta  
irabazlea Susana Chamizo Brether  
izan zen.  

Zorionak!!  

JOSE LUIS UNANUE  
SARRIJA  

2010-01-29. Jose Luis Unanue 
añorgatarrak 2010 urteko Euskal 
Squash jokalari onenaren sacia esku-
ratu zuen Maiatzaren erdialdean os-
patu zen Euskal Kirolaren III. galan. 

Europa Jauregian burutu zen eki- 
taldian, Unanuek eskuraturiko Eus-
kadiko txapelketa absolutua eta  Eus-
kadiko Mastersak saritu zituzten bere 
Jokalari ibilbide luzearekin batera. 45 
urterekin, squash jokalari añortarra 
gazteenentzako eredu izaten jarrait-
zen du, eta sasoi betean gainera. 

Añorga KKE osatzen dugun guz- 
tion partetik ZORIONAK JOSE LUIS 
!!!. 
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Mendi irteera jendetsu bateko argazkia dakargu aurtengoan orriotara. Ez ditugu den- 
denak identifikatu, baina bai asko. Zerrenda antolatze aldera Iau multzotan eman ditu- 
gu izenak. 

Goiko zatia: Periko Basurto, Sebastian Agirre, X Isasa, Pedro Arruti, Manolo Intxausti eta aita, Joxe Irasuegi, Xexili 
Altuna, Pako Murua, Antonio Arizmendi, Juanito Sudupe, X Zapirain, Ebaristo Aiestaran, X Zubeldia, Joxe Basurto, 
Benantxio Azkarate, Arturo Zelarain, Luis Etxaniz, Jeri eta Felix Aizpurua, Alejandra Yurramendi, Jesus Aizpurua... 

Ezkerreko zatia: Jose Agirre, Pako Altuna, Angel Ganuza, Jose Luis Alkain, Juanito Urrestarazu, Tomas Gartzia, 
Asun Beloki, Manoli Etxeberria, Sebastian Goldarazena, Raimundo Ormazabal, X Roda, Agustin Urdangarin, Joakin 
Arizmendi, Pakillo Del Campo, X Gorostegi, Jeronimo Zelarain "Markesa", X Alkain... 

Erdiko zatia: Juanito Cano, Kontxita Elizegi, Maria Pilar Arnaiz, Maria Teresa Barrena, Gillermo Ormazabal, X Bera-
sategi, Miren Azkarate, Joxe Zabala, Telesforo Galparsoro, Jorge, Gloria eta Maritxu Ganuza, Lazaro Alkorta, Juanito 
Altuna... 

Eskuineko zatia: Kontxita Lasaga, Iñaki Uranga, X Elespuru "Bixkai", Luis Maria Galarraga, Antxon Altuna, Itziar 
Azurmendi, Migelin Bargeneberg, Juanito del Campo, X Ormazabal, Juanito marañon, Nemexio Nogues, X Rodriguez, 
X Altuna... 
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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 
	

Comercial 
Avda. de Añorga, 36 
	

Ariorga: 
Apdos. 29 y 1388 
	

Tel. (943) 36 12 87 
20080 San Sebastián 
	

Fax (943) 37 17 08 
Tel. (943) 36 20 40 
	

Arrigorriaga: 
Fax (943) 37 08 39 
	

Tel. (94) 672 13 11 
Fax (94) 671 05 55 
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