
Lau eta erdiko
Intxaur Pilota
Txapelketa
sortu dute
Zizurkilen
Elite eta promesa mailako «punta-
puntako» pilotariek hartuko dute
parte, etzi hasi eta abuztuaren 7ra arte
luzatuko den txapelketan; Intxaur
pilotalekuan jokatuko dira partidak //7

TOLOSA JESUSEN ZERBITZARIAK KONGREGAZIOKO LEKAIMEA //4-5

EUSKARA
PERIFERIAKOA AZTERGAI
Irene Zaldua eta Irati Egibar zizurkildarrek Euskal Herriko mugetan bizi diren 
13 herritarren lekukotzak jaso dituzte euskararen transmisioa nola eman den
aztertzeko; ‘Periferiaren mugak’ izeneko dokumentala osatu dute  //6
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Otamendi 
eta Imaz ariko
dira sega
txapelketan,
igandean

Gipuzkoako
Azkartasunezko Sega
Txapelketa Zizurkilen
jokatuko dute, 18:00etan
hasita; bost segalari ariko
dira emakumezkoetan //7

Tolosaldeko bi
aizkolari ariko
dira Sherpa.ai
txapelketan,
etzi Azpeitian

Jexux Mari Mujika
ibartarra eta Jon Irazu
zizurkildarra lehiatuko
dira lehen mailan; 
azaroan jokatuko dute
txapelketako finala  //7
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«Nire amets txiki hori
bete asmoz joan
nintzen Atariara»
KARMEN SANZ 
‘MUSIKASI’ IRRATSAIOKO GIDARIA

Musika klasikoari buruzko ‘Musikasi’ irrasaioa egin
du Ataria Irratian; hurrengo denboraldiari begira,
herritarrak animatu ditu bertan parte hartzera //3
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Lana

Zerbitzaria.Zerbitzari bat behar da.
Interesatuak deitu 647 446 363 te-
lefono zenbakira. 

IRAGARKI LABURRAK

Herriko adinekoek
udalaren bigarren 
deia jaso dute 
Adinekoen egoera eta beharrak ezagutzeko eta haiei gizarte
zerbitzuen berri emateko asmoz, 75 urtetik gorako 132
lagunekin hitz egin dute bigarrengoz gizarte zerbitzuek 

Erredakzioa Anoeta

Anoetako 75 urtetik gorako 132
lagunekin bigarrenez hitz egin
du Anoetako Udaleko Gizarte
Zerbitzuen Sailak. Lehen itzu-
lian datu eta ondorio esangura-
tsuak jaso zituztenez, bigarren
deia egitea erabaki zuten eta bete
dituzte aurretik zehaztutako
hainbat helburu. «Dei-zerbitzua
jaso duten ia guztiek nabarmen-
du dute oso eroso sentitu direla
eta asko eskertu dutela», horrela
hitz egin du deien inguruan
Amaia Beloki Gizarte Zerbitzue-
tako langileak. 
Azaldu duenez, elkarrizketak

«askoz luzeagoak eta sakonago-
ak» izan dira; antza, bigarren
deia izateak galdera pertsonala-
goak egitea erraztu du, erabil-
tzaileen eskariak zehatzagoak
izan dira eta hizketan ere lasaia-
go aritu dira. 
Emaitzak kontuan hartuta, za-

hartzaro aktiboa sustatu behar
dela uste du Pello Estanga Anoe-
tako alkateak: «Ezinbestean
zaindu behar dira osasunaren

arlo ezberdinak: bai osasun emo-
zionala, eta baita fisikoa ere».
Deien dinamikari esker adineko-
en beharrak eta errealitatea ho-
beto ezagutzen dituztela ere
gehitu du, eta horrela errazagoa
dela horien araberako proposa-
menak lantzea.
Telefono deien dinamika 

duela hilabete batzuk jarri zuen
martxan Anoetako Udalak, eta
hainbat helburu zituen: herriko
adinekoen egoera gertutik eza-
gutzea, pertsona horiei udaleko
gizarte zerbitzuen berri ematea
eta, behin haien beharrak ezagu-

tuta, horiek asetzeko proposa-
menak egitea. Bigarren deiare-
kin egiaztatu dute lehen itzulian
bi helburu lortu zirela: batetik,
adinekoen egoera eta beharrak
ezagutu zituen udalak haiei zu-
zenean galdetuta; eta, bestetik,
gizarte zerbitzuen berri eman zi-
tzaien adinekoei.
Beharrei erantzuteko irtenbi-

deei dagokienez, udalaren esa-
netan bigarren itzulia lehena be-
zain «aberasgarria» izan da,
erantzun zehatzek erraztu egin
baitute behar horiei erantzuteko
egitasmoak lantzea.

132 pertsonak jaso dute Gizarte Zerbitzuen deia. ATARIA

19 positibo izan dira
Tolosaldean azken egunean

Erredakzioa Tolosa

Azken datuen arabera, 19 positi-
bo atzeman dituzte Tolosaldean;
Tolosan 5, Amasa-Villabonan 4,

Zizurkilen 3, Ikaztegietan 2 eta
Adunan, Alkizan, Altzon, La-
rraulen eta Orendainen positibo
bana.
Osasun Sailak esan du 9.498

test diagnostiko egin zituztela
herenegun, eta horietatik, 788
(%8,3) positiboak izan zirela. Gi-
puzkoan, 251 atzeman zituzten,
tartean, 19 Tolosaldean. 
5.000 biztanle baino gehiago

dituzten Tolosaldeko herrien ka-
suan, Amasa-Villabona (743) eta
Tolosa (716) kolore gorrian dau-
de. 
Osasun eremuei dagokienez,

Alegiakoa (357) eta Ibarrakoa
(395) kolore laranjan daude, eta

Tolosakoa (662) eta Villabona-
koa (688) gorrian. Tolosaldeko
ESIa (499) laranjan dago.
Ospitaleen egoerari dagokio-

nez, COVIDaren ondorioz 26
pertsona ospitaleratu zituzten
atzo, denera, 87 pertsona daude
ospitaleetan, eta COVIDa duten
23 pertsona ZIUn daude.
Egoera ikusita Lizartzako Uda-

lak esan du aurten ere ez dituzte-
la ohiko festak antolatuko eta
jaien ordez hainbat kultur ekital-
di izango direla irailean zehar.
«Gisa honetako erabakia hartzea
mingarria den arren, arduraz jo-
katzea ezinbestekoa dugu», esan
du udalak.

EMAKUMEEN SARETZEA
Saiaz Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak antolatuta
Atxondora bidaia egin zuten, larunbatean, Albiztur, Errezil,
Bidania-Goiatz eta Beizamako emakumeek. Amillena ema-
kumeen kooperatiba ezagutzeko aukera izan zuten. «Garai
zail hauetan elkarrekin egoteko behar handia dago», azaldu
dute mankomunitatetik. ATARIA

OROIMEN HISTORIKOA
Adunako, Asteasuko eta Zizurkilgo udalek bultzatuta Saseta
Defentsa Sistemaren inguruan antolatzen diren auzolande-
gien programazioaren barruan, hitzaldi bat eskaini zuen osti-
ralean Adunan Ione Zuloaga Aranzadiko kideak. Elkarte ho-
rrek antolatzen ditu urtero auzolandegiak eta herrika buru-
tutako ikerketetan lortutako dokumentazio historikoa eta
lekukotzak aurkeztu zituen. ATARIA

Konponketak egingo
dituzte Danena
alboko aparkalekuan
ZIZURKIL //Gaur hasiko dituzte
Danena futbol zelaiaren alboko
aparkalekua konpontzeko lanak
eta beraz ezin da ibilgailurik
aparkatu. Argiteria jarri ahal iza-
teko hodiak pasako dituzte eta
zorua txukunduko dute. Dato-
rren astean amaituko dituzte la-
nak, eta aparkalekua erabilgarri
egongo da berriro.

Alurr dantza taldeko
eskoletan izena
emateko aukera
IBARRA // Alurr dantza taldeak
ireki du jada matrikulatze epea
eta iraila bukaerara arte egongo
da zabalik. Ohiko eskolez  gain,
talde batzuk elkar lotuko dituz-
tela eta balleteko zein helduei
zuzendutako eskolak dituztela
esan dute. Alurr.euswebgunea-
ren bidez edo kultur etxera joan-
da eman daiteke izena.

Lizartzako Udalak esan du
aurten ere ez dituztela
ohiko festak izango; 
kultur ekitaldiak egingo
dituzte irailean zehar



Axier Imaz Tolosa

ATARIA IRRATIKO aurtengo denbo-
raldia bukatu da, eta abuztuan
euskal musika entzungai izan
aurretik, uztaila bukaera bitarte
denboraldian zehar entzungai
izan diren hainbat saio berriro
ere entzuteko aukera izango da.
Bitartean, ATARIA-ko lantalde-

ak denboraldi berria prestatzeari
ekingo dio. Aurreko denboral-
dietan bezala, hurrengoan ere
herritarrek eskualdeko irratiko
ateak zabalik izango dituzte,
saioak egin edota kolaboratzaile
moduan parte hartzeko. Karmen
Sanz tolosarrak musika klasikoa
eta irratiarekiko zaletasuna uz-
tartu ahal izan ditu azken denbo-
raldian, Musikasi saioa gidatuz.
30 saio egin ditu ‘Musikasi’-k.
Oso pozik nago. Gogoan dut ATA-
RIA-ko erredakziora nola joan
nintzen irratirako nuen ideia
azaltzera. Lehenago ez nuen se-
kula irratsaio bat egin, eta beldur
pixka bat banuen. Hasieran ha-
mabostean behin egitea pentsa-
tu nuen, baina gero astero egin
nezakeela erabaki nuen, eta kon-
turatzerako 30 saio egin ditut. Ez
nuen uste gai izango nintzenik.

Nolatan animatu zinen musi-
ka klasikoaren inguruko saio
bat egitera?
Zaletasun asko ditut, eta horien
artean, ikus-entzunezko mun-
duak asko erakartzen nau. Esko-
lan-eta egin dut irratian zerbait,
edo antzerkian, baina, bestela
ez. Jubilazioa hartu berri nuela
aprobetxatu nuen ATARIA-ra
joan, eta nire amets txiki hori be-
tetzeko. Gainera, herriari edo es-
kualdeari zerbait eman nahi
nion nire denbora librean.
Eta irratsaioaren nondik no-
rakoak?
Buruari bueltaka ari nintzela,
musika klasikoari buruzkoa izan
behar zuela pentsatu nuen. Mu-
sika modernoa edo euskal musi-
ka irratian jorratzen zela ikusita,
eta klasikoan hutsunea egon zi-
tekeelakoan hori proposatzea
erabaki nuen. Gainera, ni eskole-
tan musika irakaslea izan naiz,
eta asko entzun dut musika kla-
sikoa.
Eta izena?
Lagun batek horrela bota zidan,
polita iruditu zitzaidan, eta au-
rrera.
Mikrofonoarekin hitz egitea
gustatzen zaizu.

Mikrofonoa pila bat gustatzen
zait. Inauterietan, esaterako, mi-
krofonoa eramaten dut kuadri-
llan. Kontuan hartu behar da ni
euskaldun berria naizela, eta
agian, euskaraz ez dut gaztela-
niarekin izan dezakedan jarioa
edo freskotasuna. Hizkuntza
aberatsagoa banu ziurrenik la-
saiago egingo nuke. 
Esatari moduan ez ezik, saioa-
ren ekoizpenean kontrolean
aritu zara.
Bai. Izan ere, esatari moduan ari-
tzea gustatzen zait, baina, kon-
trolean aritzea ere bai. Kontrole-
ko aparatuak gogoko ditut.  
Erraza izan al da?
Eskolako irratian zerbait egin
nuenez ez zait hain zaila egin.
Nahasketa mahaia edota graba-
tzeko programa ez zaizkit hain
arrotz egin. Denbora pixka bat
behar da guztia ondo hartzeko,
baina, gustatuz gero, irratsaio
bat edonork egin dezakeela iru-
ditzen zait. Gainera, edozein za-
lantza edo arazo izanez gero,
ATARIA-ko lantaldea han dago
beti laguntzeko.
Espero zenuen esperientzia
izan al da?
Musika klasikoa asko gustatzen

ATARIA

«Musika klasikoarekin
irratsaio bat egitea
plazera izan da niretzat»
KARMEN SANZ
‘MUSIKASI’ SAIOKO GIDARIA
Astero astero musika klasikoari buruzko ‘Musikasi’ saioa gidatu du
Ataria Irratian tolosarrak; esperientzia oso polita izan dela dio,
jarraitzeko prest dagoela, eta jendea animatu du parte hartzera

EGUNPASA POLITA
Manu Olano, Txepe Agirrezabala, Izaskun Elizaran, Malen-
txo Arrospide, Marimi Ugalde eta Joxe Agustin Arrietak ha-
mabostean behin hartu dute parte ATARIAIRRATIKOsolasal-
dietan. Denboraldia amaituta, estudiotik kanpo elkartu dira,
Lizartzan, lagunarteko giroan egunpasa egiteko. ATARIA
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zait, eta Hodeiertzen abestuta-
koa ere banaiz. Beraz, asko goza-
tu dut irratsaioak egiten. Gogoan
dut txikitan asko gustatzen zi-
tzaidala abesbatza zuzendaria-
rena egitea. Josteko makilak har-
tzen nituen, eta horiek eragiten
egoten nintzen. Musika klasiko-
arekin irratsaio bat egitea nire-
tzat plazera izan da.
Denboraldi bat egin duzu. Ja-
rraipena emango al diozu?

Oraindik ez dut antolatu hurren-
go ikasturtea, baina, nik ez dut
atea ixten oso gustuko lana izan
baita. Agian astero egin ordez
hamabostean behin egiten ja-
rraituko nuke. Beldurra izaten
dugu horrelako erronka berri ba-
ten aurrean, baina, ziur naiz irra-
tia gustuko duen eta esateko
asko duen jendea dagoela, beraz
animatu egingo nituzke ni beza-
la pauso bat aurrera ematera.



Agurtzane Belaunzaran Tolosa

Gorputzak eta arimak laguntzen
dioten bitartean lanean jarrai-
tzeko asmoa du Itziar Elguea Isa-
sik (Bilbo, 1950). Filosofia eta Le-
trak ikasi, Historian berezitu eta
Erizaintzan Lizentziatu zen
gero. 22 urte zituela erabaki zuen
moja izatea, etxean erabakiak
hautsak harrotu bazituen ere.
Erroman 28 urte egin zituen, as-
tean zehar erizain eta astebukae-
ratan gida turistiko lanetan. Az-
ken urteetan Tolosa du bizileku
eta Eguneko Zentroan dihardu
lanean. Emakume dinamikoa
eta polifazetikoa da Elguea.
Sortu zenetik ezinduei lagun-
tza ematea du helburu zuen
Kongregazioak.  Zaintza erdi-
gunean aspaldi jarri zenuten
zuek. 
Osasun langileak gara Kongrega-
zioko kideak eta zaintzaz ardura-
tu izan gara 1871n Bilbon sortu
zen lehen komentutik. Tolosako
Eguneko Zentroa gure etxean
dago eta dependentzia maila oso
handia duten egoiliarrak etor-
tzen dira gurera. 30 ditugu orain
eta beraien zaintzaz arduratzen
gara; jolasak egiten ditugu, mu-
sika entzuten dugu, abestu, es-
kulanak... lan gogorra da, baina
asko asebetetzen nau egiten du-
danak. 
Maitasuna eta sakrifizioa da
zuen leloa.
Jaungoikoari diogun maitasu-
nagatik, gu geu sakrifikatu gara
gustuko gauzetatik eta gure le-
hentasunetatik, beste batzuei
mesede egin eta laguntzearren.
Sakrifizioak, ordea, badu zen-
tzu negatiboa.
Bizitzan egin dudana eta egin ez
dudanak osatzen dute orain nai-
zena. Uko egin nionak eta moja
bizimoduak eman didanak.
Emakume zoriontsua naiz azken
batean.
Gurasoek ikasketei garrantzi
handia eman omen zien.
Hiru senide gara eta gurasoek
ikasketak eman nahi zizkiguten.
Dirurik ez zigutela utziko zioten,
baina herentzian unibertsitate-
ko ikasketak eman zizkiguten.
Jakintzari balio handia ematen
zioten. Beraz, Deustuko uniber-
tsitatean, Filosofia eta letrak ika-

si nuen eta gero Historian berezi-
tu nintzen. Amaitzean, moja
izan nahi nuela nuen buruan,
eta gurasoentzako kolpe handia
izan zen. Gure etxean ez ginen
bereziki erlijiosoak, baina nik, 22
urte nituelarik, barruan ezinego-
na nuen eta lekaime izateko de-
sira.
Bilboko Jesusen Zerbitzariak
Komentuan sartu zinen or-
duan.
Urte gutxi egin nituen han, eta
etxera itzuli nintzen. Gurasoen
poza handia izan zen!
Krisiren bat eduki al zenuen?
Komentuan nik moja izateko ez
nuela balio erabaki zuten eta
etxera joatea gomendatu zida-
ten. Agian galdera gehiegi egiten
nituen, jakin-mina nuen, ez nin-
tzen beti errezoan egoten eta

gauzen zergatia jakitea gusta-
tzen zitzaidan; ez zuten asmatu
nire kuriositatea asebetetzen.
Eta ikasten jarraitu zenuen.
Medikuntza ikasi nahi nuen, bai-
na karrera luzeegia zela irudi-
tzen zitzaidan nik nuen adinera-
ko, 25 urte nituen orduan. Guru-
tzetan Erizaintza ikasi nuen,
EHUko fakultatea artean sortze-
ko zegoen.
Titulua eskuan zenuela  ko-
mentura itzuli zinen berriro.
Gurutzetan lan postua banuen
arren, komentuko atea kax-kax
jo eta beste aukera bat eman zi-
daten. Nik moja izan nahi nuen
eta azken batean bizitza horreta-
ra moldatu behar izan nuen,
asko galdetu gabe eta nire jakin-
minak plazaratu gabe. Oso per-
tsona irekia eta jakin-minez be-
terikoa nintzen. Ikasketak ni-
tuen eta nire buruari galdera
asko egiten erakutsi zidan uni-
bertsitatean ikasteak. 

«Gizakiaren identitatea galtzen
da historia galtzen bada»
ITZIAR ELGUEA ISASI
LEKAIMEA
Jesusen Zerbitzariak kongregazioko lekaime egin zen
gaztetan eta batera eta bestera ibili da, ezinduen zaintza
lanbide; egun, Tolosako Eguneko Zentroan aritzen da;
Tolosaldepedia proiektuari ere bere ekarpena egin dio

A.G.
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«1892. urtean
haurtzaindegia 
ireki zen gure etxean
XX. mende ia
amaierara arte»

«Milaka urtez oso
ezberdinak diren
sinesmenekin bizi
izan dira, baina denen
gakoa on egitea da»



A.G.

Denbora gutxi egin zenuen
Bilbon hala ere.
Zorte handia izan nuen, Erroma-
ra bidali baininduten! 27 urte
egin nituen Erroman, 55 urtere-
kin berriro hona bidali ninduten
arte. 
Nolakoa zen Erroma  28 urte-
ko neska gazte haren begie-
tan? 
Zoragarria zen eta bereziki nire-
tzat. Historia ikasketak egin os-
tean, barneratu nuen informazio
guzti hura berraurkitu nuen, li-
buruetan ikasi nuen hura ukitze-
ko, ikusteko eta gozatzeko auke-
ra izan nuen. Erromako txoko
guztiak ezagutzera iritsi nintzen,
beti aurkitzen nuen zerbait ede-
rra.
Vatikanoan ere lan egin duzu.
Gidari lanak egin nituen Vatika-
noan. Zoragarria izan zen, espai-
nolez eta italiarrez gidatzen
nuen. 1983an hasi eta ia 2000.
urtera arte aritu nintzen. Hasiera
batean Vatikanoan bakarrik egi-
ten nituen gidari lanak, gero
errepertorioa zabaldu eta Erro-
man egiten nuen lan. Hiria han-
dia da eta arkitektura aldetik au-
kera zabala du: Erdi Arokoa, kla-
sikoa, errenazentista, barrokoa...
Abitua soinean nuela eramaten
nituen taldeak.
Emakume oso polifazetikoa
eta dinamikoa zara.
Oso okupatua bizitu nintzen.
Horretaz gain, kongregazioan al-
dizkari bat genuen eta nik idaz-
ten nuen guztia, hein batean edi-
torea, kazetaria eta argazkilaria
ere banintzen. Barne liburu bat
idazteko ere eskatu zidaten, Bil-
bo, Gasteiz, Burgos eta Erroman
kongregazioak izan zituen lehen
etxeen inguruan. Azken batean,
historia galtzen bada, gizakiaren
identitatea galtzen da.
Tolosaldepedian ere zure
ekarpena egiten ari zara.
Tolosan gure kongregazioak
duen etxearen historiaren  infor-
mazioa idatzi dut bertan. Horixe
izan da nire hondar alea Tolosal-
deko informazio bilketan. Gure
etxea 1886. urtean Tolosan zer-

gatik sortu zen kontatu dut Tolo-
saldepedian.
Eta izan zituen zereginak ere
zerrendatu dituzu.
Halaxe da. Hasiera hartan tifusa,
kolera, baztanga eta gripea zituz-
ten gaixoak zaintzen ziren. Egoe-
ra soziala aldatzean eta emaku-
mea lan munduan sartzean,
haurrak zaintzeko beharra zego-
ela ikusirik, 1892an haurtzainde-

gia ireki zen gure etxean, eta
XX.mende ia amaiera arte egon
da. Eguneko zentroa berriz duela
22 urte ireki genuen.
Denbora librean zer egitea
duzu gustuko?
Irakurle amorratua naiz. Eskuar-
tean dudan gailu elektronikoa
nobelaz josia dut.
Gaur egungo migrazio mugi-
menduarekin, gizartean di-

bertsitate erlijiosoa  agerikoa
da. Nola bizi duzu hori abitu
zuritik?
Sinesmen guztiak, bizitza uler-
tzeko eta interpretatzeko modu
ezberdinak aberastasuna dira.
Pentsatzen jartzekoa da eta gure
buruari galdetzekoa: zer erakutsi
eta eman diezagukete? Lehenik
eta behin, jakituria ezberdina, si-
nesmen ezberdinak... Emakume

musulmanak beloa jantzita ikus-
ten ditudanean, beraiek nitaz zer
pentsatzen duten galdetzen diot
neure buruari!
Erlijio guztien oinarrian giza-
tasuna dago.
Jainkoak gizatasun handia du.
Baina Jainkoak forma eta
izen ezberdinak hartzen ditu
munduan.
Ados, baina ez dago inongo ez-
berdintasunik, gizakiak gara ez-
berdintasunak egiten ditugu-
nak. Nik Jainkoa deitzen diot,
besteak Jabe edo Ala akaso. Geo-
grafikoki leku ezberdinetan jaio-
ak garenez, kultura ezberdinak
jaso ditugu, nik  ezin dut pentsa-
tu beste kontinenteetan  pentsa-
tzen duten moduan. Milaka ur-
tez, nirearengatik oso ezberdi-
nak diren sinismenekin bizi izan
dira, baina denen gakoa on egi-
tea da. 
Kamerunen ere kongregazio-
ak badu etxe bat.
Pentsa ezazu kamerundarren si-
nismenak eta gureak zein ezber-
dinak diren. Haiek animistak
dira, indar gorena naturan dago-
ela sinesten dute eta niretzako
naturaren indarra, Jesusen inda-
rraren errepresentazioa da. No-
labait, sinismen guztietan ulertu
ezin dugun horri esplikazioak bi-
latzen saiatzen gara. Gure jakin-
duriatik harago dago eta forma
eta izen ezberdinak emanez saia-
tzen gara ulertzen. 
Kristautasuna beheraldian
dagoela esango al zenuke,
gero eta apaiz eta moja gutxia-
go daudela kontuan hartuta?
Bizitza ikaragarri aldatu da eta
egun libertatea nahi du jendeak,
dirua edukitzea… Gure bizitza
estiloan gauza asko utzi behar
dituzu alde batera, Jainkoari
diogun maitasunagatik eta gaur
egun hori zaila da.
Zerbait egin gabeko penarik
ba al duzu?
Euskararik ez nuen etxean jaso
eta kanpoan pasa ditut urte asko.
Gidabaimena lortzerik ere ez
nuen izan hiru azterketa egin os-
tean.
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Euskararen muga periferiakoak
Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasi dute Irene Zaldua eta Irati Egibar zizurkildarrek; 
Gradu amaierako lan gisa, ahotsa eman diete askotan ahanzturan geratzen diren euskaldunei 

Jon Miranda Zizurkil

I kus-entzunezko Komuni-
kazioa ikasi dute Mondra-
gon Unibertsitatean eta
gradu amaierako lana
prestatu dute Irene Zaldua
Tapiak (Zizurkil, 1997) eta

Irati Egibar Izetak (Zizurkil,
1999), Ekhiñe Aizkorbe ikaskide
nafarrarekin batera. Unibertsita-
tean ikerketa lan bat aurkeztu
dute, eta ikerlanarekin lotutako
proiektua gauzatu dute, kasu ho-
netan, Ahotsak.eus atariarentzat.
«Guk ezagutzen genuen proiektu
horretan egiten duten lana eta
zuzenean jo genuen webguneko
arduradunengana. Oso pozik
hartu zuten gure egitasmoa eta
esan ziguten guk egindako lanak
balio izan diela eurek orain arte
jorratu duten eremua zabaltze-
ko», esan du Zalduak. 
Mondragon Unibertsitatean

jardun duten bitartean euskara-
rekiko bizipen ezberdinak ezagu-
tu dituzte ikaskideen artean eta
Zalduak eta Egibarrek aitortu
dute, eurek erdigunetik, harre-
man «natural eta egunerokoa»
dutela euskararekin. «Ikusten ge-
nuen gure ikaskide guztiek ez zu-
tela euskara gure modu berean
bizi eta ahalegin bat eskatzen zie-
la gure hizkuntzan jarduteak, edo
haientzat behintzat, hautu kon-
tziente bat zela euskaraz aritzea.
Zergatietan gehiago arakatzeko
nahiak bultzatu gintuen lan ho-
netara», azaldu du Zalduak. Gra-
du amaierako lana gauzatzeko
euskararen periferian bizi diren
13 lagunen testigantzak jaso di-
tuzte bideoz. 
Euskararen erdigunetik apar-

te, periferiako euskal lurretan
euskararen transmisioa nola
eman den jakiteko jo zuten elka-
rrizketatuengana. «Errealitate
hori nolakoa den jakin nahi ge-
nuen, euskaraz egunero bizitzeko
zein ahalegin egin behar duten
kontatu digute. Gu gara, segurue-
nik, burbuila batean bizi garenak.
Euskara ez dago egoera normali-
zatuan eta normaltasun eza peri-
feriako pertsona hauetan gorpuz-
ten da». 
Testuinguru historikoa eta

marko teorikoa aztertu dituzte
ikerketa abiatzeko. Araba, Biz-
kaia, Nafarroa, Nafarroa Beherea,

Zuberoa eta Lapurdin euskararen
transmisioan eman den etena, bi-
ziberritzeko zein tresna erabili di-
tuzten eta gaur egungo egoera az-
tertu dute. Abiapuntu horretatik
jo dute 13 elkarrizketatuengana.
«Haien bizipenetatik abiatu eta
testigantza horiei eman nahi ge-
nien balioa», esan du Egibarrek.
«Eta aitortza bat egin», gaineratu
du Zalduak, «askotan ahanzturan
gelditzen diren euskaldunei aho-
tsa eman nahi genien, haiek egi-
ten duten ahalegina goraipatze-
ko». 
Euskal Herriko mugetara jo

dute hiru gazteek testigantza bila.
Barkoxen, Erronkarin, Artzinie-
gan, Oionen, Artzentalesen edota
Gueñesen bizi diren euskaldunak
elkarrizketatu dituzte. «Guztiek
euskara edo galdu edo ia ahaztu
dute urte luzeetan eta momentu
batean hautu kontziente bat egin
dute hizkuntza berreskuratzeko.
Aukera hori gainera ez da erraza
izan haientzat, ahalegin bat eska-
tu die haien ingurunea ez delako
euskalduna». 
Egindako elkarrizketen zatiak

Ahotsak.euswebgunean zintzili-
katu dituzte eta solasaldi horien
pasarteekinPeriferiaren mugak
izeneko ordu erdi pasatxoko do-
kumentala osatu dute. Etzi, adi-
bidez, Urruñako Itsasmendi zine-

man aurkeztuko dute 18:30etik
aurrera. «Gure asmoa da doku-
mentala toki gehiagotan aurkez-
tea eta ondoren Ahotsak.eus-en
ikusgai jartzea», aipatu dute egi-
leek.

EUSKARAREKIKO GRINA
Euskarak duen estatus juridiko
eta legalaren arabera ere neurtu
daiteke erdigunea eta periferia-
ren arteko muga, Egibarren uste-
tan. «Euskara ofiziala ez den to-
kietan, Nafarroako hegoaldean
edota Ipar Euskal Herrian, zailta-
sunak handiagoak dira». Araban,
Bizkaian edota Nafarroako zen-
bait eremutan nahiz eta euskara-
ren ofizialtasuna bermatuta
egon, eta nahiz eta hizkuntza
transmititu den, erabileraren da-
tuak oso baxuak direla frogatu
ahal izan dute gradu amaierako
lan honetan. «Ez da estatus legala
bakarrik, ingurunea ere behar du
euskarak, eta batez ere,zentralita-
tea», esan du Egibarrek.
Bi ikasleek, behin lana amaitu-

ta, erdigunetik beste modu batera
begiratzen diote periferiari. «La-
nak balio izan digu konturatzeko
batzuk egunero borrokatu behar
izaten dutela euskaraz bizitzeko,
hautu kontzientea egin behar iza-
ten dutela eta irmo eusten diotela
erabakiari, ingurunea kontra

eduki arren». Periferiak babesten
du zentroa. Ondorio horietara iri-
tsi dira bi zizurkildarrak: «Euska-
ra hemen galdu ez bada da beste
leku batzuetan lehenago galdu
delako, suhesi bezala funtzionatu
duelako periferiak».

Irakasbide bat baino gehiago
atera dutela aitortu du Egibarrek.
«Hemen indartsu mantentzen da
euskara, baina adi egon behar
dugu. Euskara zikintzen ari da,
geroz eta erdarakada gehiago sar-
tzen ditugu hitz egiterakoan, eta
hori erabileraren gainbeheraren
bezpera izan liteke». Badaezpada
alarma piztuta edukitzea komeni
dela dio Zalduak eta periferiako
jendeak duen «gogoberotasunaz»

kutsatzea izan daiteke formula
euskararen aldeko tentsioari eus-
teko.
«Gogo eta grina hori ikustea

oso pozgarria izan da guretzat»,
esan du Egibarrek. «Mugaren on-
doan egoteak badakartza gauza
onak ere, eta askotan erdigunetik
gure zilborrari begira egoten gara
gu. Ez legoke gaizki haiek egiten
dutenari arreta jartzea». Geogra-
fikoki Euskal Herria gehiago eza-
gutzeko aukera izan duela nabar-
mendu du Zalduak eta begirada
zabaltzeko: «Duela urtebete, lan
hau egiten hasi aurretik ez nuke
jakingo zer esan, ez dut uste gai
honen inguruko iritzirik izango
nukeenik. Ikuspegia zabaltzeko
balio izan dit». 
Zaldua kameran, Aizkorbe au-

dioan eta Egibar galderak egiten.
Horrela banatu dituzte egitekoak
gradu amaierako lana gauzatze-
rako orduan. Gustura daude hiru-
rak unibertsitatean jasotako balo-
razioarekin. «Lan biribila dela eta
gauza asko jasotzen ditugula esan
digute. Gure helburua ere bazen
lan hau hemen geratzea, hemen-
dik urte batzuetara norbaitek zer-
bait ikertu nahi baldin badu erre-
ferentzia bat izan dezan. Orain
arte gutxi ikertu da mugako leku
hauetan euskarak izan duen bila-
kaeraz».

Irene Zaldua eta Irati Egibar Zizurkilgo Herriguneko Pello Mari Otaño plazan, herenegun. J. M. 
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«Ahanzturan geratzen
diren euskaldunei
ahotsa eman nahi
genien eta 
aitortza bat egin»
IRENE ZALDUA TAPIA
EGILEA

«Ez da estatus legala
bakarrik, ingurunea
ere behar du euskarak,
eta batez ere,
zentralitatea»
IRATI EGIBAR IZETA
EGILEA



Lau eta erdiko Intxaur
Txapelketa sortu 
dute Zizurkilen
Elite eta promesa mailako pilotarientzat kirol hitzordu
berria sortu dute Zizurkilen; etzi hasi eta abuztuaren 7a
bitartean, Intxaur pilotalekuan jokatuko dira partidak 

Eneritz Maiz Etxarri Zizurkil

Zailtasunez betetako garaia iza-
nagatik, kirol hitzordu berria
sortu dute Zizurkilen: Lau eta er-
diko Intxaur Txapelketa. Elite
eta promesa mailako pilotariek
jokatu dute txapelketa, eta aur-
kezpen ekitaldian «oso hitzordu
indartsua» dela azpimarratu du
Iban Lizarraga kirol zinegotziak. 
Uztailaren 16tik abuztuaren

7ra jokatuko da txapelketa. Lau
eta erdiko modalitatean une ho-
netan «punta-puntan» dabiltzan
pilotarien jokoa ikusteko aukera
izango dela esan du Lizarragak.
Honela, zaletuei goi mailako jo-
koaz gozatzeko aukera eskainiko
diete.
Final-laurdenetan ekingo dio-

te lehiari, bi asteburutan jokatu-
ko dituzte, eta uztailaren amaie-
ran izango dira finalaurrekoak.
Eta abuztuaren 7ko finalarekin
emango zaio amaiera.
1989an eraikia den Intxaur pi-

lotalekuak eman dio izena txa-
pelketari, eta bertan jokatuko
dira partida guztiak. Kirol zine-
gotziak aipatu duenez, herriko
pilotari eta pilotazaleen bilgune
nagusia da pilotalekua. Eta gai-
neratu du zizurkildarrek txapel-
keta gertutik jarraitzeko arrazoi

bat izango dutela, «herritarra
den Julen Alberdi pilotariak par-
te hartuko baitu txapelketan».
Zizurkil herrian bada pilotara-

ko sena, eta «tarte berezia» duela
nabarmendu du Ainhoa Larrea
udaleko teknikariak. Ziotza Pilo-
ta Eskola dute herrian, eta beste-
ak beste, Julen Alberdi pilotaria
bera da pilota eskolako entrena-
tzailea. Afizionatuen mailako
txapelketa hau antolatzeko Zi-
zurkilgo Udalak eta pilota esko-
lak Pilotarien Txokoaren lagun-

tza izan dute. Euskal Herriko eta
Errioxako momentuko pilotari
esanguratsuenak bertara ekar-
tzea lortu dutela esan du Larre-
ak. Etorkizunera begira jarrita,
txapelketarekin lanean jarraitu-
ko dutela adierazi dute, emaku-
meekin ere txapelketa antolatu
nahi baitute.
Finalerdiak eta finala ikusteko

sarrerak erosi beharko dira. Zi-
zurkilgo udal bulegoetan egongo
dira salgai, eta hiru euro ordain-
du beharko da bakoitza. 

Iban Lizarraga kirol zinegotziak eta Ainhoa Larrea udaleko teknikariak aurkeztu zuten txapelketa, atzo. E. MAIZ

Eskualdeko bi
aizkolari, Sherpai.ai
Binakako Aizkolari
Txapelketan

E. Maiz

Sherpai.ai Binakako Aizkolari
Txapelketa Nagusia, etzi, Azpei-
tian jokatuko da. Iaz aizkolariek
bultzatuko proiektuak jarraipe-
na izango du, eta lehen mailako
10 aizkolari eta promozio maila-
ko zortzik parte hartuko dute.
Aurtengo berrikuntzak emaku-
meen txapelketa dakar, eta sei
aizkolari lehiatuko dira. Lehen
mailako kategorian lehiatuko
dira parte hartuko duten eskual-
deko bi aizkolariak: Mujika ibar-
tarra Larrañagarekin bikotea
osatuta, eta Irazu zizurkildarra
Rekondo lagun duela. 
Izarraitz pilotalekuan izango

da, eta ikusleek bertatik bertara
gozatzeko aukera izango dute.
Bikoteak kategorien arabera ari-
ko dira, eta txanda libreko moda-
litatean enbor sorta desberdinak
ebaki beharko dituzte.
Promozio mailako bikoteek

emango diote hasiera jaialdiari,
eta  lau kana-erdiko, 60 ontzako
hiru enbor eta bi oinbiko ebaki
beharko dituzte. Hauek dira lau
bikoteak osatzen dituzten aizko-
lariak: Larrea III - Zelai IV;  Jaure-
gi – Eloy Corchero; Julen Kaña-

mares - Pellejero eta Eneko Sara-
legi – Aratz Mugerza. 
Jarraian emakumezkoen

txanda izango da, eta lau enbo-
rren aurka ari beharko dute, bi
oinbiko eta 45 ontzako bi enbor
ebakitzeko. Zelai III.a eta Anso-
rregi;  Tanco eta Maika; eta Arru-
ti eta Julia dira parte hartuko du-
ten hiru bikoteak. 
Jaialdiko azken lehia lehen

mailako kategoriakoa izango da.
Iker Vicente eta Azurmendi; La-
rrañaga eta Mujika; Otaño eta
Ugaitz Mugertza; Irazu eta Re-
kondo; eta Txikia IV eta Atutxa
IIa ariko dira.  Hauek, hiru dia-
metroko 18 enborrekin ariko
dira, 8 kana-erdiko, 60 ontzako
sei enbor eta lau oinbiko, hain
juxtu.
Promozio eta lehen mailetan

sailkapen errondetan jarraituko
dute udazkenean, eta etzikoa bi-
nakako txapelketako proba sor-
tako lehen txapelketa izango da. 
Txapelketa final handi batekin

amaituko da azaroan, eta honela
bigarren urtez Sherpa.ai Aizko-
lari Txapelketa Nagusiko txapel-
dun absolutua aterako da. Ba-
karkako txapelketa udazkenean
jokatuko dute. 

Hiru mailatan banatuta jokatuko da txapelketa
Azpeitian, etzi; lehen mailan Jexux Mari Mujika
ibartarra eta Jon Irazu zizurkildarra ariko dira,
Larrañaga eta Rekondo lagun hartuta  

Azkartasunezko 
Sega txapelketa jokatuko
da Zizurkilen, igandean 
Erredakzioa Zizurkil

Gipuzkoako Azkartasunezko
Sega Txapelketa jokatuko da
igandean, Zizurkilen. Nekola ba-
serriko lurretan izango da, eta
emakumezkoen eta gizonezko-
en mailan lehiatuko dira.
18:00etan hasiko da lehia. 
Emakumezkoetan bost sega-

lari izango dira parte hartuko du-
tenak, eta gizonezkoetan berriz
lau. Emakumezkoetan Ann Ma-

lou Henriksen, Garazi Urkiola,
Jugatx Agirre, Ainara Otamendi
ibartarra eta Alaitz Imaz hernial-
detarra ariko dira belarra nork
ebaki azkarrago.
Aldiz, gizonezkoen kasuan,

Suharri Irazustabarrena, Julen
Gabirondo, Jon Otegi eta Mikel
Lizartza tolosarrak neurtuko di-
tuzte indarrak. 
Guztiek Gipuzkoako azkarta-

sunezko txapela lortu nahiko
dute. 
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LAU ETA ERDIKO INTXAUR TXAPELKETA
Uztailak 16, ostirala: 19:00

Elite maila.Xabi Urbieta (Behar
Zana) / Iñaki Elola (Aurrera Tolosa). 
Promesa maila. Javi Oskoz (Obere-
na) / Beñat Senar (Lapke).

Uztailak 18, igandea: 12:00

Elite maila.David Landa (Oberena)
/ Iker Espinal (Ugarte).  
Promesa maila. Iker Amiano (Au-
rrera Tolosa) / Josu Igoa (Oberena).

Uztailak 24, larunbata: 20:00

Elite maila.Paul Ojuel (Hernani) / Ju-
len Alberdi (Aurrera Tolosa). 
Promesa maila.Aingeru De la Fuen-
te (Buruzgain) / Sergio Gutierrez
(San Cosme).

Uztailak 25, igandea: 12:00

Elite maila.Xabi Sancho (Pagazpe) /
Eneko Labaka (Aurrera Tolosa).
Promesa maila. Julio Fernandez
(San Cosme) / Aitor Altuna (Aurrera
Tolosa). 

Finalaurrekoak

Uztailak 31, larunbata.20:00etan
hasita, uztailaren 6ko irabazleak, uz-
tailaren 18ko irabazleen aurka.
Abuztuak 1, igandea.Uztailaren
24ko irabazleak, uztailaren 25eko
irabazleen aurka.

Finala

Abuztuak 7, larunbata. 20:00etan
hasitako jokatuko dira bi finalak. 
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AGENDA

Deialdiak  

Amasa-Villabona.Mantentze gim-
nasia, 09:30ean, ikastolako patioan.
Tolosa.Mugi Tolosa, Zerkausitik,
10:30ean abiatuta . 
Larraul.Kokedama tailerra: material
bila 16:00etan; ondoren, sortzea.
Amasa-Villabona.Laser Tag, Etxe
Ondon, 16:00etan.
Amasa-Villabona.Loatzo musika
eskolaren Anakruxa, 19:00etan,
Onddo plazan.

ATARIA IRRATIA
09:00. Baserritik. Lehen sektorea.
10:00. Amalurra. Ingurumena. 
11:00. Postalak. Bidaien tartea. 
12:00. Letren errepublika.Literatu-
rari buruzko saioa.
15:00. Eleak eta beleak.  Antzerkia.
20:00. (H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa. 
22:00. Mailu ta akuilu. Musika.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean (4. denbo-
raldiko bilduma)
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Atelier

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.L. Lejeune.
Euskal Herria kalea, 24.  943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6.  943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motela. Goizean
zerua estalita agertuko da
eta euri pixka bat egingo du.

Eguerditik aurrera pixkana atertzen
joango da, arratsalde erditik aurrera
giro lasaia geratuko delarik eta os-
tarte txiki batzuk irekiko direlarik.
Haizeak ipar-mendebaldetik joko du
eta tenperatura maximoak 19-20
gradura igoko dira.  

Bihar. Hobetzeko bidea har-
tuko du. Goizean zaparrada
txikiren bat edo beste izan-

go da. Arratsaldeko lehen ordutik au-
rrera atertu eta ostarte politak ireki-
ko dira. Haizeak iparraldetik joko du
eta tenperaturak igo egingo dira, 22-
23 graduan joz goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

HASI DIRA ALTZO AZPIKO OBREKIN 
Altzoko Udalak hasi ditu Altzo Azpi Tolosatik Alegiara datorren bidegorriarekin lotzeko lanak.
Hiru-lau hilabetez luzatuko diren obrak dira, eta errepidea gurutzatu ahal izateko zebrabide bat
jarriko dute semaforo batekin. Bidegurutze hori «arriskutsutzat» du udalak, eta oinezko bide ba-
ten bidez lotu egingo dituzte Altzo Azpi eta bidegorria. ENERITZ MAIZ

ZORION AGURRAK

Urte askoan!
Uztailak 14: urtebetetze eguna,

konfinatutako eguna, 
eskulanetarako eguna. 

Uztailak 19: deskonfinatzeko 
eguna, hamaiketarako eguna. 

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko
ezteiak, ezkontzak,
jaioberriak...

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Argazkia 
bi egun lehenago 

ekarri mesedez


