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v k o n t z e r t u a

Txistulariak eta
akordeoi-jolea, gaur
Milagrosan

Gabonetako kontzertua izan-

go da gaur, 13:00ean

Milagrosan. Bertan izango

dira Txistulari Bandako kide-

ak, eta akordeoi-jolea izango

dute laguntzaile. Zortzi kanta

joko dituzte. /2

v s a n t o  t o m a s

Festa polita
Hernanin ostiralean

Joan den ostiralean Santo

Tomas eguna ospatu zuten

Hernaniko hainbat taldek. /2

u e r r u g b i a

Hernani-Santboiana
gaur, Katalunian

Katalunian jokatuko du gaur

Hernanin, 12:00etan, Sant

Boi de Llobregaten,

Santboiana taldearen kontra

(Landaren zela zioen atzoko

Kronikak eta errugbi taldeko

web orriak). Partidu gogorra

dute hernaniarrek, eta puntu-

nak oso beharrezko, beraz, 

jo eta su aterako dira. yy

LABURRAK /2

Jasota Bezala: ‘Aza-olioak’

Jexux Eizagirre Portillo. /2

Eskela /2

KIROLAK: Saskibaloia, 

erremontea, futbola... /3

Bertsolata: Hiru bertso 

emanaldi, datorren astean /8

gau r k ron ikan

aGUsTin Zabala eta Jexux aranburu erlezainekin hitz egin du

Hernaniko Kronikak, urteko balorazioa egiteko. sekulako pila

ugaldu da Liztor asiatikoa, eta batez ere udazkenean «bildurtzeko

moduan» eraso dituzte erlauntzak. /7

Erlezainek erremediorik bilatu ezin,
Liztor Asiatikoaren kontra

Txapeldun kantxan, 

eta txapeldun gradetan

22 urte besterik ez, eta binakako txapel haundia jantzi du dagoene-
ko Endika Barrenetxea hernaniarrak. Urriza lagun zuela, partiduko
onena izan zen hernaniarra, eta Ezkurra eta Olazarri 31-40 irabazi
zioten. Txapeldun izan ziren kantxan, eta txapeldun harmailetan,
Galarreta bete egin baitzuten urdinen aldeko jarraitzaileek. /3

Hernanin 45 kabitik gora kendu dituzte,

baina hala ere, udazkena bildurgarria

izan dela diote erlezainek.

Elkarrizketa, Axel Aizpiolea

iheslari politikoari /4-5
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=  IXABEL MUJIKA KORTAJARENA
(Jose urruzolaren alarguna)

Herenegun hil zen urnietan, 81 urte zituela, Elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian Bego - 

Animaren zuzendaria: D.Iñaki Aranzadi; seme-alabak: Maixux eta 
Juantxo odriozola, Iñaki eta Eukene Balerdi, Pili eta Claudio
Sorrondegi, Jokin eta Marijose Etxebeste, Joxe Mari eta Jaione
lizaso, Bautista; bilobak: olatz eta Iker, Jon, Aitor, Iñaki, oihana,
leire eta Mikel, Aintzane eta Ioritz, Beñat, Itsasne; anai-arrebak:
Antonio (†), luis (†), Joakin eta Joxe Mari; ezkon anai-arrebak,
ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela GAUR,
IGANDEA, arratsaldeko SEIETAN, MIKEL GOIAINGERUAREN parroki elizan,
gorputza bertan dela egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Urnietan, 2012ko abenduaren 23an

Helbidea: Elutxeta baserria.
oHArrAK: Gorputza orBEGoZo FuNErArIA TANATorIoAN egongo da.

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

Aza-olioak
Hitz horren esanahia ez nuen
aurkitu hiztegietan. Hernaniko
amona bati (kaixo
Marikarmen!) ikasi nion zer
ziren aza-olioak: «Aza egosi, eta
gero gainetik botatzen genion olio
errea, baratxuriekin. Ga bo netan
jaten genuen platera zen.
Bigarren platera izango zen...
arrairen bat... eta, katu-arraia (edo
pinpiñua) bazen... hura jakia!».
Garai haietan, gosea franko.
Franco baitzen nagusi. Jendeak
esan ohi zuen: «Belarra jatera
etorriko zela euskalduna, Francok
hala nahita». Bai etorri ere.
Baserrietan ez; baserrietan ez
omen zen halako goserik. Eta
otorduan potajea sobratzen
bazen, gorde egingo zen, eska-

le-jendeari emateko. 
Gaur dauzkagu, Planetan,

900 milioi, goseak. Eta askok
hartuko luke belar-izpiren bat,
egosi eta jateko, batere oliorik
gabe. Gure artean ere hasi
zaigu agertzen goseak dagoe-
nik. Ba, Estatu Batuetan soilik,
40 milioi tona janari botatzen
dituzte zakarretara = mundu
osoko gosea hiltzeko adina.
Gurean, bataz beste, 45 kilo
janari botatzen dugu euskal-
dun bakoitzak, zakarretara,
urtero. Gure arrantzaleek ere
bota egiten dituzte itsasora,
sareetan harrapatutako pinpi-
ñuak: merkatuak ez omen ditu
begiko. Eta pinpiñuekin bate-
an beste hainbat arrain, milaka
kiloka, merkatuaren begietara-

ko guapoak ez (omen) direlako. 
asia kontinentean, bada

tribu galdu bat. Otorduan,
arroza besterik ez dizute atera-
ko. Eta, hiru ale uzten baditu-
zu platerean, ez dizute barka-
tuko: jan egin beharko dituzu.
izanez ere: «sukaldaria mes-
prezatu baituzu, lehenik; gero,
nekazaria; eta azkenik
Jainkoa». Zertan esanik ez
dago jende harentzat zein den
Humanitatearen kontrako kri-
menik handiena, eta krimina-
lak zein garen. 

Europako Batasunari eman
diotela Bakearen aldeko nobel
saria? Galdetu goseak dagoen
jendeari. 

Jexux Eizagirre Portillo

1 Jasota Bezala
6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abizenak, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 6 Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira 6 Kronikak ez ditu

bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

v g a z t e  a s a n b l a d a  

Truke Azoka bihar, Gudarien plazan

Etxean sobran dagoenari probetxua atera liteke. Horretarako dira

Truke Azokak, behar ez duzun hori behar duzunagatik aldatzeko.

Gazte Asanbladak Truke Azoka du, bihar, 11:00etan, Plazan. yy

v o s i ñ a g a  

Mus txapelketa azkarra, gaur Elorrabin

Elorrabi sagardotegian karta jokua dute gaur, Osiñagako auzota-

rrek. Mus txapelketa azkarra jokatuko dute, 16:00etatik aurrera.

Inskripzioa, 20 euro. Saria, bi txerrikume. yy

v g i b e l a l d e  

Olentzerorik ederrena, Lizeagan

Lizeagako auzo elkarteak, Gibelaldek, olentzero-lehiaketa antolatu

du. Olentzero originalenak irabaziko du saria, eta kontuan hartuko

da berrerabiltzeko materialarekin egitea. 10:00etatik aurrera. yy

Milagrosa, txistuak
eta akordeoiak alaitua

PaTxi apezetxea zuzen -
tzen dela, txistulari eta akor -
deoi lari uztartuta ariko dira
gaur, Milagrosan. Txistulari
Ban dak joko du, eta akor -
deoi joleak izango dira la -
guntzen. Gabon giroko zor -
tzi kanta, Milagrosa kapera
alaitzeko. 13:00ean hasita.

Gabon kontzertuei segi da
emateko, nola ez, bihar
izango da talderik gehiena
kalean: ikastetxe, koroak... yy

Txistulari Bandak joko du gaur 13:00ean,

Milagrosan, akordeoiak lagunduta.

naHiKOa txistorra bazen
aukeran ostiralean Hernanin,
beste inora joan beharrik gabe.
Hasi Plaza Berritik eta Garin,
Lizeaga, Goiz Eguzki eta beste
hainbat lekutan jarri zituzten
paderak martxan, santo To -
mas egunean. CD Hernani,
Gi belalde elkartea edo Herrira
mugimendua izan ziren pos -
tua jartzera animatu zirenak.   

Goiz Eguzkin, santo To ma -
seko feriaz gain, sariak ere iza -
ten dituzte, karta-joko eta ka -
leko jokoetakoak. aurtengo
sarituak: musean, Francisco
Hernandez eta Francisco na -
vas; bigarren, agustin Cor -
men zana eta Fernando Galan.
Tutean irabazle, Gerardo Ba rro
eta Manolo Morato; biga rren,
Claudio Cao eta Jose Lopez.
Punttuan irabazle, Daniel Ca -
rrera eta Basilio Barrado; biga -
rren, Patxi ape zetxea eta Euge -
nio Urruzola. Eskoban irabaz -

le, Lucas Yuste eta Florian Mar -
tin; bigarren, abelardo Pei na -
do eta Matilde Castelar. 

Kanpoko jolasetan, ema -
ku  meetan txapeldun, Tomasa
Escarmena eta Loren Oiar -
bide; bigarren, Vicenta Lopez

eta sara Merino. Eta gizonez -
koe tan txapeldun, Jesus Bri -
llo, Lu cinio Moreno, Jose Lo -
pez eta Jose iglesias; bigarren,
Eu ge nio Urruzola, Francisco
navas, Pedro Mugerza, eta
antonio Monje. yy

«Santo Tomasen feriya, txistorra
eta sariya», ostiralean Hernanin

Goiz Eguzkik jokoetako sariak banatu zituen ostiralean Santo Tomas egunean.

Txistorra jatea ere egin zuten hainbat lekutan. Gaur, Portun, 12:00etan.

SANTo ToMAS

Goiz Eguzki jubilatuen etxeko irabazleak

CD Hernaniko postua, Plaza Berrin.

Txistulariak protagonista, gaur.

TXISTulArI BANDA

l Minue.
l Sei doinu Xuberotar:

-Prima eijerra.

-Txori erresinola.

-Atarratze jauregia.

-Maitea; non zara.

-Argizaria zerutik.
-Zu zira.

l Vals con variaciones.
l Txistulari (Zortzikoa).
l Jingle Bell (Din, dan, don). 
l Alborada Navideña II.
l Gau erdian (Gloria).
l Ai! Hau gabaren.

Egitaraua
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u s a s k i b a l o i a

Take Orbela aurrean
gaur Hernanik; 
esperientzia txikia, eta
kalitate haundia

Hernani KE Teklan Laser taldeak

Hernanin jokatuko du gaur, parti-

du gogorra aurreikuspenen ara-

bera. Gazteak dira tolosarrak,

Take Orbela taldekoak, baina

esperientziaren partez kalitatea

daukate haundia. Hernanik ez

ditu denak galtzeko, hala ere, eta

gogor saiatuko da 6garren garai-

penaren bila. Gaur, 12:00etan,

Hernaniko kiroldegian. yy

u f u t b o l a  

Ligako bi onenak
aurrez aurre, gaur,
Irungo Gal zelaian

Bi onenak dira, dezenteko aldea-

rekin, gainera. Real Union eta

Hernani neurtuko dira gaur,

16:00etatik aurrera, Irungo Gal

zelaian, eta txispak espero dira,

irundarrak hil edo bizi irtengo bai-

tira garaipenaren bila. Sei puntu-

ko aldea kentzen dio Hernanik

Real Unioni. Hiru partidu gehiago

irabazi dituzte hernaniarrek; 12

partidu guztira. Real Unionek

berriz, bederatzi, eta hor dago

bien alderik haundiena. Iker

Dorronsororen mutilek ez diete

inguratzen utzi nahi irundarrei,

inondik inora, eta gaur punturen

bat ateratzeak asko esan nahiko

luke hernaniarrentzat. yy

GaLarrETa Oialumeko
dantzaleku bihurtu zuten
atzo Javier Urrizak eta En di -
ka Barrenetxeak, eta 31-40 ira -
bazi zieten Ezkurra eta
Olazarri. atzo Ezkurra eta
Olaza rri tokatu zitzaien Mar -
tin de gi ko erritmoan dantza
egi tea, eta auzotarren eta koa -
 drilaren bultzadarekin, Ba  rre -
netxea iVa gaz teak 22 ur te -
rekin lortu du bere ametsa,
binakako txapel haun dia ira -
baztea; eta nola lortu ere, fi na -
leko onenaren saria ere be rari
eman baitiote. 

Partidu guztian aurretik
Uste baino errazago irabazi
zuten partidua Urrizak eta
Barrenetxeak. «Lehenda bi -
ziko 7 tantotan pa retsu ibili
gara, baina hortik aurrera
nahiko azkar lortu dugu 8-10
tan tu ko aldea, eta koltxoi

horri eu tsi diogu gero». 
Hiru urte profesiona le -

tan, eta lehendabiziko txa -
pel haundia etxean du her -
naniarrak. «Egia esan, hauxe

nuen ametsa eta helburu
nagusia, profesionaletan ha -
si nintzenean». Eta ez no -
lanahi lortua ere, parti du ko
onena bera izan baitzen.

sakez lau tanto egin zituen,
eta peloteoan erabat domi -
natu zuen Olazar. 

«Urriza, profesional eta
lagun bikaina»
Txapelketak gorabehera
haundiak izan ditu, eta baita
Urrizak eta Barrenetxea iVak
ere. Oso ondo hasi, gero ero -
ri, eta juxtu-juxtu pasa ziren
finalerdietara. Bukaera ika -
ragarria egin dute bi gazteek,
eta faborito atera dira gaurko
finalean. La gunari buruz
galdetuta, hau xe dio
Barrenetxeak: «Urriza bide-
lagun bikaina izan da, oso
profesionala delako. Gai nera,
erlazio oso ona lortu du gu,
eta uste dut hori kan txan ere
trans mititu egiten dela».

Bete egin zen Galarreta, eta
herritar eta auzotarrek bul   tza
egin zieten bi ira baz leei.
«Eskerrak Martindegi osoa ri
eta koadrila osoari, Gala rre tan
jarritako giroa gatik».  

Orain, lan egi tea toka -
tzen zaiola azaldu zion Ba -
rrene txe ak Kronikari. «Txa -
pel hau go zatu lehenengo,
baina ge ro atzelari gisa one -
nen artean kontsolidatu
nahiko nuke».   yy

«Eskerrak Martindegiri, eta koadrila osoari,
Galarretan jarritako giroagatik»

Urriza bide-lagun ezin hobea izan du Barrenetxea IVak.

Javier urrizak eta Endika Barrenetxeak irabazi dute 2012ko Binakako Txapelketa Nagusia.

Barrenetxea IVak, 22 urterekin, erremonteko bere ametsa bete du.

.

«erremontean hasitakoan
helmuga bat jarria neukan
buruan: binakako txapela
irabaztea. orain, atzelari

gisa onenen artean
kontsolidatu nahiko nuke»

ErrEMoNTEA - BINAKAKo TXAPElKETA - oroNA TorNEoA - ENDIKA BArrENETXEA:
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Hendaian bizi zara,
Espainiako Estatutik ihes
eginda, eta Bidasoako 
mugarik ez duzu pasatzen.
Hala ere, agerian bizi zara.
Bai. ahalik eta bizitza norma-
lena egiten dugu. ipar Euskal
Herrian ari naiz ni lanean,
LaBen, eta seguritate soziale-
an alta emanda nago. Ditu -
gun zailtasunak zailtasun,
saiatzen gara aske bizitzen. 

Eguneroko bizitza zaila al
da zuentzat?
Egoera oso ezberdinak bizi di -
tu gu gure artean. Faktore as -
kok eragiten dute. Lana badu-
zun edo ez, dokumentazioa-
ren kontua hor dago... Bes te -
lakoan, saiatzen gara senidee-
kin, lagunekin egoten, mendi-
ra joaten, bakoitzak ahal duen
neurrian, bizirauten.

Iparraldean bizitza oso
ezberdina al da?
Bidasoako mugak min asko
egin du, herri hau zatitzeko
erabili izan duten neurrian.
aldaketa nabarmena da, baita
kultura aldetik ere. Bakarka
bizitza asko egiten da, eta kale-
an gutxi. Egokitzeko fase bat

behar da, eta batzuk egiten du -
te errazago, edo gehiago kosta-
ta. ipa rraldean ere badago eus-
kal komunitate bat. Hangoa -
rekiko berdina ez dena, baina
hau ere Euskal Herria denez,
antzekotasun haundiak badi-
tuena zentzu berean. alde
batetik dago kostaldea, pixka
bat masifikatua eta koloniza-
tua, eta bestetik barrukaldea.
Ezberdinak dira sara, Garazi
edo Baiona. Barnekaldean lasai
eskatu okindegian euskeraz.

Zer da Iheslarien
Kolektiboa?
iheslarien Kolektiboak biltzen
ditu gu bezala dauden kideak,
baina oso ezberdin dau denak
ere bai: deportatuak, sasita-
rrak, paperik ga beak... eta es -
ka tu nahi dugu, Euskal He -
rrian libre bizitzeko es ku bidea
du gula, bertan lan egin eta era
dui nean bizitzekoa, alegia.
agerian jarri nahi dugu hor
gaudela, eta errepresioaren
irudi bizia garela, gure ida -
tzie tan dion bezala: «askata-
sun gose den herri ba ten erre-
presioaren irudi bizia».

Zenbat euskal herritar dago
horrela?
Ehundaka. Ehundaka daude
gure egoera berdinean. Oso
zaila da jakiten. 

Eta hernaniarrak?
Bostetik gora izango dira se -
gu ru, baina zehatz ez dakit. 

Noiz erabaki zenuen 
ageriko bizitza egitea, 
eta zergatik?
Duela urte eta erdi inguru era-
baki nuen, hainbat arrazoiren-
gatik. Batetik, umea Eus kal
Herrian hazi eta hezi zedin,
eta gure herrian bizi du gun
garai berri hauetara egokitu
beharra dagoelako. Gai nera,
zauden tokian zaudela, beti
duzu arriskua etsaiak harra-
patu eta eramateko; baina hori
bakoitzak oso ezberdin bizi
du, batzuk hobeto eta besteek
okerrago. Zaila da gauza oro-
kor bat esatea, izan ere, hain
da pertsonala!

Eta batzuk erabaki duzue
bizitza publikoa egitea... 
Errespontsabilitatea ere geuk
hartzen dugu. Pentsa, iñaki
imazek 4 urte pasa zituen

klan destinitatean eta juxtu,
bizitza publikoa egiten hasi
eta hilabete pa sa zenean atxi-
lotu egin zuten. Hori beti pre-
sente edu ki behar duzu. 

Aurore Martin extraditatu
zutenean ere mugimendu
haundia sortu zen hemen.
Batasuna legala da hemen
baina hala ere extraditatu
egin zuen Frantziak. Nola
bizitu zenuten hura? 
Horrelako sarekada bat jo -
tzen dutenean, berriz hankak
lurrean jartzen dituzu. Kon -

tu ratzen zara errepresioak
segi egiten duela, berriz hase-
rrea sentitzen da... inpoten -
tzia; gatazkak bere horretan
jarraitzen duela adierazten
digu horrek.

Gertatu izan da zuen
moduan bizitza publikoa
egiten duen pertsona batek
erabakitzea, muga pasa eta
hegoaldean saiatuko dela
bizitzen. Plazorik-edo ba al
daukazue jarrita? 
Plazorik ez daukagu, orain-
dik baldintzarik ez dagoela-

axel aizpiolea 

hernaniarrak urteak 

daramazki Hernanitik 

kanpora. iheslaria da,

Espainiako Estatuari

ihes eginda, mugaren

beste aldean bizi da,

Hendaian. Bidasoako

mugarik ez du 

pasatzen, baina ez da

ezkutuan bizi, «ahalik

eta bizitza normalena»

egiten saiatzen da.

iheslarien egoerari

buruz aritu zaio

Kronikari, eta oso 

garbi dauka, gatazka 

konpontzeko, herritar

ororen inplikazioa eta

borroka beharko dela.

Axel Aizpiolea - Iheslari Politikoa

«Ehundaka euskal herritar dago
gure egoera berdinean»

Axel Aizpiolea, Hendaiako hondartzako paseoan.

A x e l  A i z p i o l e A :

«ahalik eta bizitza 
normalena egiten dugu. 

ipar euskal Herrian ari naiz
ni lanean, laben, eta

seguritate sozialean alta
emanda nago. ditugun
zailtasunak zailtasun,

saiatzen gara aske bizitzen» 
..
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Axel Aizpiolea, atzean Hondarribia duela.

«Iheslarien eguna
egingo dugu martxoan»

IHESlArIEN Kolektibo bat bada, iheslari, deportatu, paperik
gabeko eta abar biltzen dituena, eta egun berezi bat egingo
da martxoaren 2an, lapurdin, haiek ere hor daudela aitor -
tzeko. Iheslarien Eguna deituko diote, eta lema hau izango
du: Askatasun haizea dabil... iheslariak Hernanira! Egun hori
aprobetxatu nahi da beraien egoera argitara emateko eta
euren garrantzia zein den azpimarratzeko. «Iheslarien eguna
egingo da datorren martxoan. orain arte ez da asko hitz egin
izan egoera horri buruz, eta prozesu politikoa egoera hone-
tan egonda, errealitate hori ere plazara atera behar da». yy

.

A x e l  A i z p i o l e A :

«zauden tokian zaudela,

beti duzu arriskua etsaiak

harrapatu eta eramateko,

eta hori bakoitzak oso

ezberdin bizi du, batzuk

hobeto eta besteek

okerrago»
..

«iheslarien kolektiboak

biltzen ditu gu bezala

dauden kideak eta baita ere

deportatuak, paperik

gabeak... eskatu nahi dugu

euskal Herrian libre

bizitzeko eskubidea dugula.

agerian jarri nahi dugu hor

gaudela, eta errepresioaren

irudi bizia garela»
..

«euskal Herria bere

osotasunean da gatazkaren

biktima. kaltetuak 

badira han hemenka.

gatazkaren gordintasuna

eta berau konpondu

beharra uzten du agerian

horrek. gatazka konpontzea

da lehentasuna»
..

ko. Espainiak eta Frantziak
lehengo politika berarekin
segitzen dute. iñaki imaz eta
aurore Martine na oso esan-
guratsua izan da, bi adibide
emateagatik.

Frantzia inplikatuta dago
gatazka honetan. Jarrera ez
du aldatu eta Espainiarekin
eskutik helduta dijoa.  

Ez al dago aldaketarik? 
Ez da ikusten. Blokeoan
iraun nahi dute. Blokeoari
eustera joan izan dira beti eta
jarraituko dute. Lehengo
kontu bera. Eta alde horreta-
tik ikusten da gainera, minik
haundiena egiten duten sek-
toreak ari direla jipoitzen
edo estu tzen. 

Egoera politikoa, dena den,
asko aldatu da... 
Bai, egia da alde batetik egoe-
ra asko aldatu dela: ETaren
behin betiko armen uztea,
ezker abertzalearen legaliza-
zioa... Baina bestaldetik ez da
hainbeste aldatu: errepresioa,
preso politikoen egoera...
Hala ere, aieteko bi garren
puntuan garbi jartzen du bi
estatuek ere mahaian eseri
behar dutela.

Batzuk diote, Euskal
Herriak bakarrik egin 
behar duela bidea, 
Frantzia eta Espainia kon-
tuan hartu gabe. 
Bai. Baina gatazkaren zati
haundi bat konpondu gabe
geratuko litzateke horrela.
Frantziak eta Espainiak eseri
beharko dute presoei buruz
hitz egitera, iheslari eta
deportatuei buruz hitz egite-
ra. Bestela gatazka ez da era-
bat bukatuko. 

Eta erremediorik ikusten al
duzue?
Herriak dauka irtenbidea eta
gakoa. Garbi daukat hori. Ka -
talunian ikusi da, herriak
nahi zuen eta trena martxan
jarri zen, eta politikariak igo
dira, presaka, eta azken
bagoian. Euskal Herrian ber-
din pasako da. nahi behar da
aurrena, gauzak aurrera atera
ahal izateko. Gatazka inter-
nazionaletan ibiliek ere hala
diote: herriak desbloketatuko
duela azkenean, egoera.

Alde bateko zein besteko
minak eta sufrimenduak
sendatuko al dira?
iritsiko da garaia, horretarako
ere. Baina Euskal Herria bere
osotasunean da gatazka ho -
nen biktima. Kaltetuak badira
han-hemenka. Gatazkaren
gordintasuna eta berau kon-
pondu beharra uzten du age-
rian horrek. Gatazka konpon -
tzea da lehentasuna.

Eta bitarte horretan, zuen
egunerokoan segiko duzue.
Zer botatzen du faltan
gehien Axelek?
Kaleko saltsa, paisajeak... txi-
kitako paisajeak; ez dira ho -
beak, baina zureak dira!
Txilin kafetxo bat, riojan baz-
kaltzea, akerren pote bat...
igandeetan adibidez, banuen
nik ohitura Goiz argin txupi-
to bat hartzeko, belarrarena,
eta purito bat. Eta igual ez
zegoen inor tabernan! Falta
direnean aprezia tzen dira
horiek. Eta nola ez, lagunak,
sendia, aske sentitzea, egune-
ko azken zigarroa erretzean
bihar Hilargi oheratzeko
hemen egongo ote naizen
kezka ez izatea. yy
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2010 UrTEan iritsi zen guga-
na, eta dagoeneko plaga bihur-
tu da. Liztor asiatikoak edo
Liztor Beltzak (Vespa Velutina
Nigritorax), sekulako sarraskia
egin du Herna ni ko eta Gipuz -
koa ko erlauntzetan. Erleen
%30 inguru galdu dute erle-
zain batzuek; beste batzuei ez
hainbeste, baina datorren urte-
ari beldurra diote. Ezti pro-
dukzioari ez dio gehiegi eragin
aurten. izan ere, erasorik
haun diena uda bu kaeran izan
da, eta ordurako eztia egina
zegoen. 

agustin Zabalak azaldu dio
Kronikari bere kasua: «Lizto -
rra ren eraso haundiena eztia
egin eta gero izan da, uda
bukaeran. seku lakoa izan da;
etenik ga bea. 32 erlauntzatik 9
galdu ditut nik. Eztia ondo
egin dute, erasoa hasi baino
lehen egin dutelako. nik nero-
nek iaz baino gehiago izan dut.
Txilarraren eztirik ez, hori ez
dute egin, azkeneko lorea iza-
ten baita txilarrarena, eta ordu-
rako erasoa hasia zen».

Aurten, 45 kabi suntsitu
dituzte Hernanin
2012an 45 kabi kendu dituzte
Hernanin. Basozainek kendu
dituzte horietatik 13 eta su hil -
tzaileek 10; gehienak eskuz
kenduak dira, gruaren lagun -
tzaz eta abar. Gainerakoak
ehiz tariek edo erlezainek ken -
du dituzte, 23 kabi inguru;
gehienak tiroz boteak dituzte,
baina eskuz kenduak ere bai. 

Diputazioak jakinarazi
due   nez, guztira 657 kabi sun -
tsitu ditu Gi puz koan. aurten -
go jarduna eten egin du Dipu -
ta zioak, kabiak dagoneko hu -
tsak daudelako. 

«Sarraskia, udazkenean»
irailetik azaroa bitartean egin

dute sarraski haundiena liztor
asiatikoek. «Erotzeko modu-
koa zen, egun horietan. Er -
laun tzaren inguruan zientoka
liztor, eta erlea ateratzen ez.
Bat ateratzen bazen, harrapatu
egiten zuten», dio Jexux aran -
buru erlezainak. «Edo barrura
sartu eta harrapatzen zuten
erlea. Erlauntza batzuk hutsak
geratu dira», dio agustin Za -
ba lak. itxura denez, erleak
oraindik ez daki nola jokatu,
eta erlauntza barruan geratzen
da. Horrek esan nahi du, ez
duela lanik egiten, eta okerra-
go dena, ez du generazio berri-
rik ateratzen. 

Liztorraren zikloa puri pu -

rian udazkenean egoten da.
neguan denak hil egiten dira,
eta erreginek segitzen dute
bizirik. ibernatu ostean, kabia
egiten hasten dira. Lehenengo
kabi txiki bat, gero beste bat
haundiagoa, eta hirugarrena
izugarria, langile pila bat
dauzkalako laguntzeko. Udaz -
kenean, 6.000-10.000 liztor
inguru daude kabi bakoitzean,
eta horiek guztiak jateko eta
beren kumeei jaten emateko
jaki asko behar dute; besteak
beste, erleak. 

«Erleak jaten dituzte eta
eztia ere bai. neri harri haundi
batek jota bota zidan erlauntza
bat. a ze festa, liztorrek!».

Jexux aranburuk bi erlauntza
galdu omen ditu. «Ez da asko,
baina datorren urterako beldu-
rrez nago, erle gazterik ez dau-
kagulako erlauntzetan». 

«Beldurrez gaude, 
datorren urterako»
Datorren urterako beldurrez
daude erlezainak. iraun duten
erlauntzetan erle zaharrak
geratu dira, erreginak ez due-
lako jarri azkeneko arrautz-
aldia. «negua baino lehenago
azkeneko erle-aldia jartzen du
erreginak, eta horiek dira uda-
berrian lanean hasiko direnak.
aurten erreginek behar baino
lehenago utzi diote arrautzak

jartzeari, beraz, generazio za -
ha rra dago erlauntzetan, eta
logikoena da horiek udabe-
rrian hiltzea». 

Erlezainak, etsitzen
Prentsak egunotan kaleratu
due nez, 10 erlezainetik 2k utzi
egingo du ofizioa. Lehendik
ere erleak bazituen etsaiak:
barroa (akaina moduko parasi-
to txiki bat) edo pestizidak
(kalte haundia eragin dute).
Orain, Liztor Beltza iritsi da.
Beste leku batzuetan erleak
bizi dira liztor beltzarekin.
Denborak esango du zer nola-
ko eboluzioa izaten duen gure
alderdi honetan. yy

«Datorren urterako beldurrez gaude, 
erle gazterik ez daukagulako erlauntzetan»
liztor Beltzak sekulako sarraskia egin du aurten, erlezainen artean. Ezti produkzioan baino gehiago, erlauntzetan

eragin dute kaltea, «eraso haundiena hasi zutenerako eztia egina zegoen». «Datorren urtea okerragoa izango da».

Agustin Zabala eta Jexux Aranburu liztor kabiak harrapatzen ibili dira udazken osoan.

liztor asiatikoa
(Vespa velutina nigritorax)

Jatorria: Asia (India,

Indo ne sia, eta Txina). 

Generoa: Vespidae, 

liztor haundia.

Tamaina handiena: 2 cm langileek

eta 3 cm erreginak. 

Itxura: beltza, ertz hori-laranjak.

Hanka muturrak horiak. Aurrean bi

pintza indartsu. Eztena, 6 mm-koa.

Abitata: leku menditsuak, baso eta

hezetasun haundiko lekuak.

Kabia: lurretik 15 metrora egiten du,

zelulosazkoa. 70 cm luze, 55 cm

zabal. 8.000 liztor kabitzen dira.

Janaria: frutetako glukosa eta erleak

ematen dizkiete kumeei.

Kabiak non kendu diren
(Kronikak jakin ahal izan dituenak)

l Hernani aldean: Arrobian 2, Institutua 1,

Iberdrolako estazioa 1, Elizatxo 1,

Sandiusterri 1, Mandazubi 1, Elorrabi 1. 

l Ereñotzu aldean: Fagollaga 2, Akola 1,

Ereñotzu 2, latxe 2, Iturralde 2,  Izeneder 1,

Bezkitta 3, ugaldetxo 1, Aparrain 1, olazar 1,

urruzuno 1, leitzane 1, urmendi 3,

Pagoagako iturria 1, Iyola 1. 

l Arano eta Goizueta aldean: Abaño 2,

Kaxeta 1, Goizueta 2.

AGuSTIN ZABAlA ETA JEXuX ArANBuru - ErlEZAINAK

Azukre bila, sagarretara
liztor Asiatikoak paraje ederra bilatu du gurean, eta ezin hobeto ari da

egokitzen. Jatena nahikoa, hezea, basoa... «etxean bezala» dagoela zioen

Julian urkiola Gipuzkoako Erlezainen Elkarteko lehendakariak iaz, Kronikan.

Erlezainek jo zuten lehendabiziko SoSa, baina aurten sagar zaleak ere kejan

hasiak dira Goierri aldean-eta, sagastietan kalteak eragin dituelako. Sagarrak

erabat ustutzeraino jaten ditu liztorrak, itxura denez, azukre bila joanda.
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v  iragarki  merkeak v

Pisu bila gabiltza, errentan, Hernanin edo inguruan. 3 logela. Altzaririk gabe hobe. 

Deitu: 943 33 26 71

Pertsona baten bila nabil etxea konpartitzeko. Deitu: 677 393 597

Euskara irakaslea, logopedian graduatutako neska, eskola errefortzuan aritzeko prest.

Deitu: 635 706 241

2 kotxerentzat garajea alokatzen dut, Garcia Goldarazen. Modu onean. Deitu: 686 246 770

atikoa salgai kale nagusian. 176.000 €. Gazteentzat aproposa. 48 m2 erabilgarri. 

Bizitzera sartzeko. Deitu: 652 740 831. Posta: lursaski@gmail.com 

Enara goikoetxea. Sendabide energetikoa, Maestra Reiki, Kristaloterapia, Obsidiana harrien

masajea beroa, Ayurveda Masajea ,Bach loreak, Metamorfikoa, Argi Kanalak. Tel: 649700762. 

ETXEko konPonkETak egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak

ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

iñigo royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (agustindarren plaza, 4)

& telefonoak l Taxiak: 943 550093 l Udaltzaingoa: 092 l DYA: 943 464622 

l Autobusak: Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037 

l Anbulatorioa: 943 006666 - 943 203020 l Jokalari anonimoak: 943 331103 l Alkoholiko anonimoak: 943 331103 

9 farmaziak l Egunez: Gomez Kale Nagusia 14 - 943 554892 l Gauez: Etxebeste Elkano 9 - 943 552087
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BiHAR Hego-haizeak epel eutsiko dio
goizean, eta ostarteak.
Arratsaldean ipar-mendebala
sartuko du, erabat lainotu, eta
tenperaturak hoztera. Euririk
apenas. Min.11º/Max.20º

(e
u

s
k
a

lm
e

t)Negu-neguan egonagatik, jer -

tse axalarekin ateratzeko egu-

raldia egingo du gaur. Eguzkia

nagusi eta hego-haizea, egun

guztian. Min.9º/Max.23º. 

PUBLIERREPORTAJEA

ARRIATZU BARAZKIAK

Baserriko barazkiak,
eta gehiago!
HERNANIN, Arriatzu baserrian ekoiztutako produktuak

esku-eskura daude. Garaian garaiko barazkiak saltzen

dituzte Zapa kaleko denda berrian. Ezagutu eta proba -

tzera gonbida tzen zaituztete, prezio-kalitateak merezi

du eta!

Garaian garaikoak

Porruak, azak, azelgak, kalabazak, lekak... sasoia 

kontuan izanda, euren baratzetako produktuak 

daude eskuragarri dendan. Arrautzak ere badituzte, 

baserrikoak.

Landareak, zure baratzerako

Erositako tomatea gustatu zaizula? azelgak zure 

baratzean nahi dituzula? landareak ere salduko dituz-

te, produktua zurea izan dadin hasieratik, zure bara -

tzean ekoiztua.

Barazkiak, txikituta

Denboraz eskas dabiltzanentzat, edota hala nahigo 

dutenentzat, barazkiak txikituta ere salgai dituzte. 

Egunekoak izango dira: purea egiteko kalabaza, 

eskarola, porrua, azenarioa; leka txikitua; borraja 

garbitua...

Ogia eta bestelako kutixiak

Dorronsoroko ogia, babarrun txuri eta beltzak, yogur-

tak, gazta, sagardoa, zainzuriak... hain gure-gureak

diren beste hainbat kutixi ere badituzte aukeran.

Maialen eta Manoli ama-alabak, dendan.

BiGarrEn astean sartu da
Bertsolata, aspaldiko egitarau
haundienarekin. aste hone-
tan hiru bertso ekitaldi daude
prestatuak, astelehen, ostiral
eta larunbaterako. 

astelehenean, Olentzero
ibi liko da baserriz baserri, ga -
bon eskean, ber tsoa eta musi-
ka lagun dituela. Zikuñaga
eta Osiñaga auzoetan ibiliko
di ra, eta autobusa ere izango
dute. Gu da rien plazan,
15:30etan. Herritar guztiak
daude gonbidatuta.

Bederatzi elkarte, bertsotan
Ostiralean, abenduak 28,

Herna niko sozie da de Gastro -
no mi koak neurtuko dituzte
indarrak, bertsotan, sagastial -
de elkartean (bera baita ba -
beslea). iaz Karobi elkarteak
irabazi zuen, Beñat Gaz te lu -
mendi bertsolariarekin. aur -
ten 9 elkarte izango dira, eta
bertsolari banak ordezkatuko
ditu:  Unai Gaztelumendi
(Txan  txangorri); iñaki Zelaia
(Peña Otaño); Eli Pagola
(santa Barbara); aritz Zerain
(Urmia); amaia Otxotorena
(sagastialde); xabier Lega rre -
ta  Arano (san roke); Oier
iurramendi (Karobi); eta asier
azpiroz Azpi (xalaparta).

Oraindik badira 25 sa rrera
salgai, aralar tabernan, 18
euroan (afaria eta saioa barne).  

Larunbatean, bertso musi-
katuak izango dira Biterin.
Emanaldia es treinatuko dute
Eñaut agirrek, imanol Ka -
miok eta aitor atxegak.

Bertsolata, ‘gutiziazkoa’
Bertsolata indarrean hasi da.
Umeen saio jen de tsua ren os -
tean, ostegunean, Bas que 
Cu li  na ry Center bete egin
zen, eta go za tu polita hartu
zuten in gu ratutakoek. aperi -
tibo ederra, gutiziazko
Bertsola tarako. yy

Hiru bertso ekitaldi aste honetan;
tartean, ‘Soziedadeak Bertsotan’

‘Agiñ-ano’ eta Lujanbioren txapelek eman zuten zer esana. (Arg.: Alberto Elosegi (frai) www.albertoelosegi.com)

Astelehenean olentzero ibiliko da baserriz baserri, ostiralean

Soziedadeak Bertsotan, eta larunbatean bertso musikatuak.

BErTSolATA


