ko amaiera aldera, herrirako
buruhandi batzuk egitea
polita izan zitekeela bururatu
zitzaigun Zizkerten. Zergatik
ez? Pentsatu genuen. Arbizun gero eta haur gehiago dago, eta haientzat pertsonaia gogoangarriak izaten dira buruhandiak, dibertsiorako aukera merke eta erraza
ematen dutenak. Inbertsioa izanen litzateke gainera, izan ere, kasu pixka bat eginez gero urtetarako izanen ditugu buruhandiak herrian, eta
gure ondare bihurtuko dira. Hainbat herritan buruhandi eta erraldoien konpartsen tradizioa berreskuratzeko egin den ahaleginak
harrera ona izan du gainera.

2006

Arbizun gero eta haur
gehiago dago,eta haientzat
pertsonaia gogoangarriak
izaten dira buruhandiak.
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Hurrengo pausua nork egin edo
nori enkargatu erabakitzea zen.
Hasierako asmoa tailer bat antolatzea izan zen, herriko jendeak parte
har zezan buruhandien prestaketan, teknika ikasi eta identifikazio
handiagoa lortzeko. Baina zoritxarrez jende gutxi agertu zen prest
horretarako, eta bide hura baztertu
egin genuen.Teknikaz ere zalantzan
izan genuen, beira-zuntza edo
material berriak erabiliz egitea edo
betiko artisautzan, harri-kartoia
alegia. Eta bigarren horren alde
egin genuen, kasualitatez 'Aitatxarka' tailerraren berri izan genuelako.
Patxi Fuertes eta Plei Rey dira ‘Aitatxarka’ tailerreko artisauak, eta figurak antzinako erara lantzen dituzte.
Prozesu luze eta lan handikoa da,
hiru edo lau hilabete irauten duena:
hasteko, oinarri bat prestatu eta
horren gainean buztinezko figura
modelatzen da, aurpegiari eta
buruaren detaileei (ilea, kapela…)
itxura emanez. Behin modelatua
amaituta, figura erdibitu egiten da
letoizko xafla batzuen bidez, eta zati
bakoitzaren gainean kisua zabaltzen da, 10 cm-ko geruza bat osatzeko. Kisua gogortzen denean,
buztinetik bereizi beharra dago,
kisuzko moldea lortzeko. Gero,
molde horren barrenean kartoia
sartzen joaten da artisaua, kolarekin
nahasirik, geruzaz geruza, zazpi
egin arte, horietatik lehena fin-fina.
Lan guztia eskuekin eta behatzekin
egiten da, formak hobeki lantzeko.
Egun batzuetan lehortzen utzi
ondoren, bi zatiak elkartu, eta loturak estali eta sendotzen dira. Margotu aurretik ore zuri batekin prestatu behar da azalera, leun gelditzeko, eta ondoren lijatu, margotzeko
prest gera dadin. Buruhandia margotutakoan, azken ikutuak dira
betuna, zaharkitu itxura emateko,
eta berniza, dirdira eta babesa hartzeko.
Amaitzeko, batetik bestera eramateko arnesa eta jantziak baizik ez
dira falta, eta biak garrantzitsuak
dira. Arnesa motxila moduko egitu-
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ra bat da, bularraldean gerriko batekin lotzen dena, eta ongi pentsatua
dago, ez baita nolanahiko gauza
horrelako ‘monstruo’ bat gainean
eramatea. Eta jantzia ere ez da kontu
erraza: neurriz gaineko lepoari egokitu behar zaio, eta buruhandiak irudikatzen duen pertsonaiaren araberako konplexutasuna du. Gure
kasuan, soldadu frantses baten uniformea behar genuen…!
Tira, bada. Egina dago. Ez, ez. Zer
pertsonaia nahi dugun jakin gabe ez
dago buruhandirik egiterik. Hasiera
batean pentsatu genuen herriko pertsonairen bat izanen zela aproposa,
jendeak gogoratzen duen norbait…
A zer ustekabea hartu genuen Patxi
artisauarekin hitz egin genuenean!
Buruhandiak ikaratzen duten pertsonaiak direla esan zigun, beldurgarriak, gaiztoak! Bestela nola ulertu
umeen atzetik lasterka eta joka ibiltzea? Arrazoi zuen, beste zerbait
asmatu beharra zegoen. Hala da,
zeren pertsonai hauen jatorria eta
sinbologia batere argi ez badaude
ere, Roldan Jimenoren artikulu batean (kilikiez ari da, baina gurerako ere
balio du) interpretaziotik hurbil
dabiltzan ideia batzuk ematen dira:
“…zaldikoek bezala, kilikiek ere
errege-segizioaren bufoien antza
dute, baina haien eginkizuna ez da
errege-erreginaren
ingurukoak
dibertitzea, menpekoak edo ikusleak
harritu eta makilekin izutzea baizik.
Batzuen ustez, erraldoiek Jaungoikoari men egiten dioten lurreko errege-erreginak eta boteretsuak irudikatzen dituzte, eta buruhandiek,
aldiz, ezjakinak eta idolatrak, xeheak
eta ahulak, baina hauek ere Jaungoikoaren aurrean apal ageri direnak
(…) Sinbologiaz gain, arrazoi praktiko bat ere bazegoen buruhandiak
agertzeko, jende tartera sartu eta
segiziokoak pasatzeko tokia egitea
alegia: erraldoiak, gurutzeak, apezak, kofradiak, sainduen irudiak...
Horrez gain, Erdi Aaroko irudiak
diren aldetik, herriarentzat ikasbide
izateko pentsaturik daude, antza
denez, jende xeheak kilikiek irudika-

tzen dituzten akatsetatik urrun egoteko”.Argi geratu zen, beraz, pertsonaia gaiztoak behar genituela, baina
zein? Bati galdetu eta besteari galdetu, mitologian arakatu, eta ezer originalik ez, deabrua eta sorginak besterik… Orduan, Arbizuri betidanik
kalte handiena ekarri diona etorri
zitzaigun burura: sua. Eta Sua izanen da gure buruhandietako bat. Eta
beste bat? Bada, herri guztiak kaltetzen dituen beste elementu bat,
gerra, hain zuzen... XIX. mendean,
1813an zehazki, Napoleonen armadak, Frantziara zihoala erretiradan,
Arbizu erre eta suntsitu zuen erabat.
Jeneral frantses batek oso ongi irudikatu dezake gure buruetan armadak
eta militarren uniformeek esan nahi
dutena: izua, suntsiketa, zapalketa.
Hor dugu bigarren buruhandia,
Malaparte jenerala.
Horixe da dena. Hemendik
aurrera bere lana betetzea espero
dugu, eta guztiok, ez bakarrik umeek, gozatzea buruhandi hauekin.
Amaitzeko esan behar da jendeak
gustukoa izanez gero 2008rako beste bi egitea dela gure asmoa, eta
oraingoan jendearen proposamenak
jaso nahi ditugula…
Ahaztu gabe! Diru-kontua Nafarroako Kutxan izanez gero, aukera
duzue dirua bideratzeko proiektu
honetara, galdetu sukurtsalean bertan. Eskerrik asko!
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80.

hamarkadan herriko lau gaztek Arbizuko dermioan barrena
bazterrik bazter ibili ziren. Honako hauek: Santaana etxeko
Jose Mari Berastegi Arbizu; Untxilaaneko Juan Unzila
Lakuntza; Ezpartingileko Juan Jose Barandiaran Lazkoz eta Bizente Razkin
Okinena. Lau arbizuar horien jakin-mina eta lanerako gogoa handia izan zen.
Haiek ibili ziren herriko toponimia eta Arbizuko historia aztertzen.

Arbizuko toponimian barrena
Guztira, 6-7 urte eman zituzten
lanean. Herriko dermioko mugarri
guztiak mapa batean markatu zituzten, baita borda, iturri eta beste ere.
Leku-izenak ere jasotzen hasi ziren;
gainera, herri guztia partaide egin
zuten lanbide horretan. Arbizuko
toponimia maparen borradore bat
soziedadean utzi zuten, eta horrela,
leku-izenen bat zekienak, aukera
zuen izen hori emateko. Herriko
zaharrenek ere parte hartu zuten
bilketa lan horretan; haiekin batera
egin baitzituzten zenbait ibilaldi —
horren testigu Mezeengo Larreko
1983. urteko argazkia—. Horrez
gain, udal artxibo zaharra ederki
arakatu zuten; bertatik jaso zituzten
toki-izen gehiago, zegoeneko erabiltzen ez zirenak. Lan horren guztia-
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ren emaitza 1983 urtean argitara
eman zuten toponimia mapa izan
zen. Lan ederra; gainera, adierazi
beharra dago egindako lana ez dela
huts-hutsean gelditu, zalantzarik
gabe, Arbizuko herriaren ezagupena eta izaera indartzeko balio izan
baitu.

Elizako erlojua eta San
Juango bataiarria
Aipatu arbizuarren ekarpena ez
zen horretan gelditu, horren ondotik beste zenbait saltsatan sartu baitziren. Umore onean gogoratzen
dituzte orduko kontuak, batez ere
San Juango bigarren bataiarria jartzeko bizitako pasadizoa. Jakina
denez, ermitako atarian dagoen
bataiarria Juan Jose Barandiaranek
landu zuen, baina harria ekartzeko

taldearen laguntza izan zuen.
Hamaikak ikusi zituzten Zopularko
Langan zegoen harria trenbidearen
beste aldera pasatzeko. “Makurragua huen hura, trenbidean sartu traktoria,eta ez zela aterako errailen tartetik!”.“Bat,trenbidien,jarri,Lakuntza
aldera,eta bestea Etxarrira,hortik helduko zen trenak ez jotzeko. Hura bai
latza hura!”.
Azkenean, onik irten ziren hartatik
eta azken abentura batean sartu ziren:
elizako erlojua konpontzera. Horrela
jasoa dute haiek beren dokumentazioan: “1984ko urte berria. Erleju
zaharrari egin ginon gelatxo berria izan
zan guretzat pozgarria,hogeita bost urte
isilik egon ondoren aditzea zure arnas
berezia”. Juan Jose Barandiaran taldeko ‘sekretarioa’.

mapa egileekin elkarrizketa
1883an toponimia mapa egin zenu ten. Nola sortu zen ideia?
JUAN JOSE BARANDIARAN: Ideia
eman zigun, 1974. urte inguruan,
kontzentrazio partzelaria egin zuteneko garaian. Orduan izen guztiak
desagertu ziren, bakarrik ‘parzelaria’.
JOSE MARI BERASTEGI: Izenak-eta
galtzen ari ziren, baso izenak eta…
Ikusirik jende gazteak ia ahazturik
zeuzkan izen asko. Horiek errekuperatzeko ahal zen listoen egin behar
zen, bestaldia, akabo.
Nolako prozesua izan zen: ahozko
tradizioa jaso eta bildu zenuten?
JUAN JOSE BARANDIARAN: Zaharrei
galdetuta, hemen esaten zen posturian (herriko hizkeran) jartzeko.
Artxibotik ere izena polita atera zan.
JOSE MARI BERASTEGI: Izen berri
asko atera ziren artxibotik. Konturatu ginen izen asko aldatuta zeudela,
hitzak janik asko; artxiboko izenak,
berriz, osoagoak ziren.

Artxiboa esaten duzuenean zer
dokumentuz ari zarete: batzarren
aktak dira?
JUAN JOSE BARANDIARAN: Amojonamentu bat egin zuten, Comunidad de Arañaz desagertu zenean,
banaketa egin zuten.
JUAN UNZILA: ‘Eliza Ttiki’ orduben herri bat zegoen, Arrospide.
Harren mendiak ziren ‘Montes de
Galardia’ eta Lakuntzak beretako
nahi zituen. Eta Arañatzek ez zion
uzten. Orduan kriston jaleoak egon
ziren.
JUAN JOSE BARANDIARAN: 700
urteko prozesu bat izandu zen.
1370ean nunbait desagertu zen
Arrospide zeritzon herria.
JOSE MARI BERASTEGI: Beste herri
batzuk egon ziren: Maiza eta Iturria
ere bai, zaharren amojonamendua
ere hor dago. Izen zahar horietatik
dexente galdu dira. Ni ohartu naiz,
denak arraso ahazturik daudela.

MEZEENGO LARREAN. Haien artxiboan horrela jasoa dago: “1983ko
martxoaren hogeian mugarriak ikustera eta inguruko izenak jasotzera joan
ginen eguna. Eskerrak emanez lan hortan lagundu zigun gizon hauei:
Manuel Maiza Lakuntza,Miguel Mendinueta Mendinueta,Martin Berastegi Berastegi,Biktorio Lazkoz Berastegi,Juan Migel Yabar Mendinueta”.
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pasadizoa
Leku-izenen bilketa lan honetan
nolako parte-hartzea izan zuten
herriko zaharrenek?
JUAN JOSE BARANDIARAN: 1983ko
martxoaren hogeian mugarriak
ikustera eta inguruko izenak jasotzera joan ginen herriko 5 zaharrekin.
Goitik hasi ginen, Mezeengo larretik
behera, batzuk Lakuntzako aldetik
eta besteak bestetik, mugarri eta
mojonak kontatzeko.
JUAN UNZILA: Mojon bakoitza
markaturik dago. Mapako puntu
bakoitza mojon bat da.
A tanta ‘varas’ (garai bateko neurria —7,68-9,12 cm artekoa—)
mugarri bat jartzen zen orduan.
JM BERASTEGI: Beste neurri batzuk ere baziren: ‘a tiro de arcabuz’.

San Juango bataiarria egiteko
harria ekartzen ari zirela gorriak
ikusi zituzten. Zopularko Langan
zegoen harria trenbidearen beste
aldera pasatzerakoan trenbidean
sartu zitzaien traktorea, eta ezin
atera errailen tartetik. “ Hura bai
latza hura!” gogoratzen dute.
Beheko argazkietan Zopulargo Langako une horiek jasotzen dira,
baita bataiarria egiteko prozesuaren zati bat ere:

Lan hau egiten zenbat urtez aritu
zineten?
JM BERASTEGI: 6-7 urte bai. Hortxe nonbait. Akatu artio.
BIZENTE RAZKIN: Izenak hartzen
hasi ginela soziedadean… Hasiera
eman genion posturan lehendabizi
borradore horri. Jendeak zekizkien
izenak ematen zituen.
Zein toki-izen berezi nabarmendu ko zenituzkete, bitxiak edo nolabai teko berezitasuna dutenak?
JM BERASTEGI: Izen zaharrenak,
artxibo zaharretan agertzen direnak
eta, politena horiek.
B. RAZKIN: Badago hemen luze
bat ez? Txarmaratxandiegia.
Sarraste alderdiko Txarmaratxandiegi leku izenaren esanahia zein da
ba?
J. UNZILA:Txarmatxa da bertako
mahatsa, mahats silbestrea, txar
martsa, mahatsa txarra.
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aldeko bordak konpontzeko ekime na bultzatzen ari da Arbizuko Uda la. Horrelako ekimenak zer iruditzen
zaizkizue?
Oso ongi.
J UNZILA: Herri denetan galdu dira
bordak.

Besterik?
Ameztiko sasi barrena, Sagarburuko erreka barrena…

Gazteek eta leku-izenak ezagutzen
dituzte?
Lau izen.
JM BERASTEGI: Guai gauz hoik ez
dira egiten garai batean bezala:
basora orbel eske, egurreta... beti
basora…

Zuen lanak segida izan duela dirudi:
Arbizuko Udal euskara batzordeak
orain dela hamarren bat urte edo,
toponimoen inguruko liburuxka
argitaratu zuen, baita zuen mapa
berrargitaratu ere. Orain ere Aralar

Hainbeste urtetan pasadizo edo
zelebrekeriren bat gertatuko zitzai zuen ba?
J. UNZILA: Gauza arrarorik ez,
denok jartzen genuen kriston interesa eta aurrera!

JM BARANDIARAN: Behin, Mezeengo larreko argazki horretan, gosaria eman genuen gora, ustez gauza
guztiak harturik genituela, eta azkenerako karajillo bat hartzen hasi eta
azukrea falta.
Mapa argitara eman eta gero jarraitu
zenuten lanean…
JJ BARANDIARAN: Herri desagertuen lekuak agertu ziren eta ibili
ginen estela harri batzuk markatzen:
Maizan, Arrotspiden. Zubaateko
gainan gurutze bat jarri genuen.
Zubahaten ere herri bat egon zen?
J UNZILLA: Herria ez dakit zen.
JJ BARANDIARAN: Hor baleiteke
egotea gaztelun bat: Kaxarna. Kean
bitartez Iruñarekin komunikatzeko.
JJ BERASTEGI: Harriren bat edo
beste landurik zegoen han.

Don Juan

Goikoetxea Zabalo,
Larraungo Lezaetan jaio
zen 1905ean eta Donostian
hil 1973an. 40 urtez Arbizuko erretore izan zen eta
1965az geroztik euskaltzain urgazle. 2005ean, Nafarroa
Oinez-ek gonbidatuta Euskaltzaindiak Altsasun egin
zuen bileran gogoratu zuten Don Juan, bere jaiotzaren
mendeurrenean.

Arbizun erretore 40 urtez
Apez ikasketak zenbait apezgaitegietan egin zituen:Andoiaingo Seminario txikian Gramatika ikasketak,
Gasteizen Filosofiakoak, Iruñean
Teologiako lau ikasturte, eta Zaragozan bosgarrena eta beste urte bat
segitu zeuen hiru hartan Zuzenbide
Kanonikoa ikasten. Ikasle bikaina
izan zen denetan. 22 urte besterik ez
zituen apeztu zenean. Lehendabiziko
5 urteak Ultzamako Ilarregin egin
zituen eta 40 hurrengoak Arbizun.
Buru argi eta bihotz zabalekoa,
gizon apala, apezkideen kontseilari
jatorra, euskaltzale kementsua.
Goraipatua bai apezen artean bai
arbizuar guztien ahotan.
Euskararen alde egin zuen lana bi
mailatan koka dezakegu.

Batetik, herri mailan. Beti esan izan
da Barrankako gainerako herrietan
euskarak atzerakada galanta egin
zuen bitartean Arbizun D.Juani esker
eutsi zitzaiola. Hil zen hurrengo urtean, seme kuttun izendatu eta jarri zioten harrizko oroigarrian laburbiltzen
da egin zuen lana ‘herri ontako kristau sinesmenari euskeraren bidez
eutsi zion’. Nafarroako Foru Diputazioko Principe de Viana-k ere goraipatu zuen eta omenaldia eskaini zion.
Erakunde honetako aldizkariak D.
Juanen lana laburbiltzeko bere esaldi
bat gogorarazi zuen, honako hau:
‘Guk danok hemen Kristau-ikasbidea euskaraz egin izan bagenu, Sakanan ez zan galduko gure hizkuntza’.
Apezen arteko harreman eta bilere-

tan, zenbaitek gaztelaniaz egiten
bazuten ere, Goikoetxeak bere hitza
beti euskaraz zuzentzen zuela diote.
Euskararen aldezko beste ekarpena
itzulpenak eta idatziak izan ziren.
Egiten zituen lanetan bere izena inoiz
jartzen ez zuenez gero, zail da bere
lan guztia ezagutzea. Dena dela, Iruñeko elizbarrutian liturgia gaiak itzultzeko egin zen lehenbiziko batzordeko kideen artean ageri da eta geroago
ere beste elizbarrutiekin batera egindako lanetan parte zuzena izan zuen.
Bere idazlan ezagunenak Diputazioko Principe de Viana aldizkariko ‘Elizaren itza’ atalekoak izan ziren, bereziki Vatikano II. Kontzilioari buruz
argitara eman zituen artikuluak.

Andres Iñigo, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria. Don Juani buruzko idatzia, Euskaltzaindiaren
‘Euskera’ aldizkariaren 50. liburukian argitaratu zen.
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Don Juan zendu zeneko lehenbiziko urteurrenean (1974),
Arbizu izeneko aldizkari berezi bat argitaratu zuten arbizuarrek.
Bertan, Benito Ijurrak dio Goikoetxeak erakutsi zuela euskaraz
‘erdaraz bezein ongi ta obeki ta gozoago esan ditezkela egi ederrenak’
eta horregatik ‘Arbizuko jendeari euskera atsegin izan dakio’ eta
arbizuarrak ‘euskera gauza aunditzat irui ta maitatu dute’.

Azkue liburutegian gutun interesgarri bat
dago: Juan Goikoetxeak 1956ko abenduaren
12an Norbert Tauer jaunari Pragara igorri ziona.
Ikusten denez,Tauer-ek Goikoetxeari idatzitako
baten erantzuna da. Hona:
Arbizutik Abenduaren 12a 1956
Tauer’tar Norbert Jaunari,Pragan.
Nire jaun agurgarri ori, agur: Lotsa-lotsa egiñik
naukazu zure idazki xamur ta ugariakin, ez naiz
idazle, nagia nauzu lankide otarako, aiean-aiean
bortxatu nauzu, ordea, erantzutera. Nire luzapen
au azketsi,arren.
Euskeraren alde zerbait egin dutela ta, ala ikasi
duzula ta Amerikar izparringi batetik ta, besterik
gabe idatzi diazu Pragatik, arriturik utzi nauzu,
arriturik eta atsegiñez beterik, nundik eta Pragatik… atzerritar batek… lendik ere zure idazlan
jatoraz ezagutzen zenitudan,baño ain gure genizunik ez nuen uste, zorionak bada zuri euskaldun ok
ta gure izkuntz zar onek gartsuenak damaizkizu.
Emen nik egin dutena utsa da,ots,denok egin bear
giñukena, euskaraz mintzatu, denakin, aurrakin
batez ere, ta Jaungoikoarekin euskeraz mintzatzen
erakutsi ta besterik gabe ala jarduten dute, datozen
atzeritarrak berekin jolastekotan bearko ikasi, bi
ilabetetarako lardaskatzen asten dira, urterako
jator.
Nire lantxo ori aipatu bear izatera tamalgarri
zait,beste hainbeste gañerakoak ezdagitelako baita.
Zapuzten ta baztartzen dijoakigu gure itzkuntza
erri xean arlotetzat jotzen da, naiz jakitun ta letradu batzuk ikasteari eman.
Olako ilunbetan argi bat ytxekoa agertzea,atsegin
ta txalogarri zaigu ta bide ortatik luzaro jarraitzea
opa dizut,poz pozik senidetako jotzen zaitugu.
Nire moldakaizkeria azketsi berriz ere, Gabon
zoriontsuak igaro ta agindu zure otsein oni.
Goikoetxea’r Jon

rbizuar gazte honek orain 4 hilabete hartu
zuen bigarren giltzurdina. Lehenengoa
orain dela zazpi urte hartu zuen, baina
bere gorputzak errefusatu zuen. Horren ondorioz, lau urtez egon zen dialisiaren tratamendua
egiten.
Infekzio baten ondorioz, gauzak zaildu ziren eta
oso gaixorik egon zen. Nola nahi ere, gainditu
zuen infekzio zoritxarreko hura barruan izugarrizko indarra du eta. Horrela azaldu digu bere
amak: “Biziari eusteko gogoa handia du Jonek”.

A

Inesek, organoak ematearen garrantzia nabarmendu du. “Pertsona bat hiltzen denean,ingurukoendako trajedia bat gertatu da, baina hil eta gero
zenbat bizi eman dezakeen ikustea izugarria da:giltzurdinak, 2 pertsonendako; bihotza, batendako;
gibela,beste batendako… Batzuetan birikak ere trasplantatzen dira, baita kornea ere. Jende asko dago
gaixorik eta gaixorik zaudenean beste modu batez
ikusten da,organo emaile izatea.Odola ematea,adibidez, zer gutxi kostatzen den eta zenbat bizitza salbatzen diren!”

JON LOPEZ DE SABANDO SATRUSTEGI:

“Beti aurrera egin behar da”
Zenbat urte dituzu, Jon? 16.

dago eta!

Zer egiten duzu egunean zehar?
Orain denetatik, ahal dudan
gehiena egiten dut; kirol gehiago
egiten dut.

Eta udan? Aurten lagunekin piszinara, egunen batean joango
gara Iruñara zinera, karting-era...

Nola antolatzen duzu eguna?
Gosaldu eta gero, segi ikastolara,
ikastola badago. Eta bukatzen
denean, tareak baldin baditut,
tareak egin, eta, arratsaldean,
jolastera. Gehienetan kiroldegira
joaten naiz, futbol eta pilotan
jolastera. Sei urte igerilekuan sartu gabe egon eta gero, orain hasi
naiz piszinan ibiltzen.
Zer ari zara ikasten? DBH 4.
maiala ikasten ari naiz. Ikasi egin
behar da, baina ez da oso zaila.
Zer da gehien gustatzen zaizuna?
Errekreoa. Ja, ja. Mantenimentua
da gehien gustatzen zaidana.
Proiektuak egiten egoten gara,
kamioiak, barkoak, kostrukzioa...
Sukaldaritza ere ematen dugu,
astean bi ordu.
Eta gutxien? Euskara ulermena.
Matematikan segun eta zer ematen ari garen gustokoago dut.
Musika tresnarik jotzen duzu?
Astearteetan bateriako klasea izaten dut, astean zehar etxean
entsaiatzen dut. Laugarren ikasturtea da.
Festetan zer egingo duzu? Joango
gara oporretara Mari Dor-era.
Hobe kanpoan, zaindu beharra

Aurten ez duzu dialisiaren menpe
egon behar. Trasplantea egin
aurretik nolako zen zure egun
arrunt bat? Astean hiru aldiz joaten nintzen Iruñara. 11:00etan
etortzen zen ambulantzia eta han
3 ordu egoten nintzen. Hango
jende denak oso majuak ziren.
Dialisiarekin lau urte egon zara?
Lehenengo hiru urteak dialisis
peritoneal egiten nuen, etxean,
gauero 9 orduz konektatu.
Beraz, bizi berri bat duzu orain,
ezta? Lehen beti neukan ordua eta
orain ez. Nahi dudana egiten dut.
Zer esango zenioke triste eta bizitzeko gogorik ez duen pertsona
bati? Triste egonda ez dute ezer
konpontzen. Beti aurrera egin
behar da. Nire idoloa Amstrom
da. Bost kantzer gainditu eta
gero, sei tour irabazi zituen.
Elkarrizketa despeditu aurretik
bere esker ona adierazi du Jonek:
“Eskerrak eman Ikastolako jendeari, ospitaleko mediku eta erizain
guztiei, herriko eta Sakanako jende guztiari, eta, ezagutzen ditudan
kirolari famatu batzuei ere,
momentu txarrenetan animoak
ematera etortzeagatik”.
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Iuri Novoselskyy
Zer iruditu zitzaizun Arbizu lehenda bizikoz ikusi zenuenean?
Herri txikia eta ongi zaindua.
Antzera jaten da Euskal Herrian eta
Ukrainian?
Ez, guk barazki gehiago jaten dugu
eta haragi gutxiago. Uda sasoian guk
ere kontserbak egiteko ohitura handia
daukagu, gero neguan jateko: aza,
pepinoa, tomateak, albarikokeak,
sagar zukua, piperrak… Lan handia
izaten da sukaldeetan.

Aita eta semea: Iuri eta Gari.

Ukrainako zerbait faltan somatzen
duzu?
Arrantza. Han arrantzarako zaletasun handia daukagu. Ehizean, berriz,
hemen baino gutxiago aritzen da han.
Neguan ibaia izoztu egiten da eta
orduan zulatu eta izotz gainean arrantzan aritzen da jendea ibai ertzean.
Herrian zerbait falta dela uste duzu?
Bai, haur, gazte eta baita helduagoentzat ere, jolasteko lekuaren gabezia
dago. Saskibaloirako gunea, futbol
zelaia, soinketan aritzeko barra bat eta
halakoak... belarditxoa txikientzat…
Hauek denak bateratuko dituen lekua,
oso ongi egonen litzateke kanpoan
kirolean aritu ahal izateko.
Euskara ikasteko asmorik baduzu?
Bai. Dagoeneko ikasi ditut hitz
batzuk, seme-alabak direla eta, oinarrizkoenak: ura, ogia, beixe… eta halakoak. Bide batez esan nahi nuke, oso
ongi legokeela euskara klaseak herrian
bertan edukitzea.
Euskal kultura eta ohituretan ba al da
oso gustoko duzun bat?
Bai, sagardotegiak oso ditut gustoko.
Bertako giroa, haragiaren xamurtasuna eta bertako deiadarra: txotx!
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“Oso ongi legoke
euskara klaseak
herrian bertan
edukitzea”

Ume

eta gazteen osotasuna
zaintzeko, gizatiarragoak
egiteko eta potentzialtasun
guztiak garatzeko bide da kirola. Kirola eta ariketa fisikoaren
garrantzia handia da, haurtzaroan kirola egitea oso positiboa baita
hazkunde eta garapenerako, bai fisiko, psikiko eta eremu sozialean
sortzen dituen onurarako.
Heziketa integralago baten alde, hezkuntza prozesu orokorra osatzeko
eta bizi ohitura osasungarriak sortzeko garrantzi handia dute kirol eskolek.
Hau kontuan izanik, ulertu dezakegu zein garrantzitsua den Arbizuko
Kirol Taldean (A.K.T) lanean eta dinamizatzen aritzen direnen ahalegina.

1.- Zenbat partaide/haur daude
eskolan?
PILOTA: 32 guztira.

te batzuetan ere parte hartu dugu.
Astean 2 orduko 2/3 entrenamendu egiten ditugu.

2.- Zer nolako balantzea egiten
duzue aurtengo ikasturteaz? Pozik
zaudete egindako lanarekin?
PILOTA: Oso ona. Senior kategoria finkatu egin da 2006an. EHPKko (Euskal Herriko Pilota Konfederazioa) txapeldun izan ginen joan
zen urtean. Euskal Herri osoko 42
txapelketetan hartu dugu parte klub
moduan eta 13 txapel lortu dugu.
Antiguoko, Diario Vasco-ko bezalako txapelketa ospetsuetan eta bes-

3.- Aurrera begira ze asmo duzue?
PILOTA: Jendea parte hartzeko
gogoekin baldin badago, maila guztietan martxan dauden taldeek aurrera egitea eta finkatzea da asmoa.
Oraingo egoeratik beste pauso bat
ematekotan Espainia mailako txapelketetan parte hartzea izango litzateke,baina hori oso pauso handi eta zaila da alde guztietatik:ekonomia,prestakuntza, baliabideak....
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1.- Zenbat partaide/haur daude esko lan?
FUTBITO: 59 guztira. Iturmendi,
Bakaiku, Etxarri, Ergoiena, Lakuntza,
Arruazu, Ihabar, Huarte, eta beste
herriren batekoak baldin badaude ere,
nagusiki Arbizukoak dira partaide
gehienak.
2.- Zer nolako balantzea egiten duzue
aurtengo ikasturteaz? Pozik zaudete
egindako lanarekin?
FUTBITO: Benjamin mailan Mankomunitateko txapelketan aritu gara
eta gainontzeko kategorietan Nafarroako Federazioan. Nafarroako selekzioan ere izan da gure jokalari bat.
Neskak oso ongi ibili dira eta egindako lanaren emaitzak ikusten hasi gara.
Jubenilek lehenengo urtea izateko oso
ongi aritu dira. Egia esan, orokorrean,
oso balorazio ona egiten dugu.
Astean 2 orduko 2 entrenamendu
egiten ditugu.
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Arbizuko jaietan bi kiroletan aritzen
diren finalak jokatuko dira.
Esan behar da, bi kiroletan, begirale/entrenatzaileen lanari esker ateratzen dela aurrera jarduera. Horrela,
aipatzekoa da pilotan Lino Arruti eta
Jose Mari Berastegik egiten duten
lana, baita futbitoan Mikel Lakuntza,
eta Nuria Arza eta Pello Astiz, Felix
Luis, Fran Araña eta Alain Senarrek
egiten dutena ere. Aldabide elkarteko
kirol taldeko ordezkari eta buru,
berriz, Koldo Mundiñano ibiltzen da.
Jarduera aurrera ateratzeko eskertzekoa da Arbizuko Udalak ematen duen
laguntza eta baita herriko lantoki batzuk
eta Aldabide Elkarteak ere.
Bi jardueretan parte hartzen dutenen arteko giro ona ere aipatu behar
da. Ikasturte bukaeran guztien arteko
bazkari bat egiten da eta bertan kirolari, guraso, monitore, laguntzaile eta
abarren artean 120 lagun biltzen gara.

3.- Aurrera begira ze asmo duzue?
FUTBITO: Momentu honetan ari diren nesken taldeak proiekzioa duten
taldeak dira eta hauek finkatzea da helburua. Mutikoenean, berriz, futbitotik
futbolera gehiago zuzentzea da asmoa.
Bi kirol jardueren helburua gazteak, kirol munduan murgiltzea da. Batan
ala bestean, berdin dio, praktika osasuntsu batean aritzea, alegia.
Garrantzitsua da, eta horretaz jabetu beharko genuke guztiok, gure haur
eta gazteek adin horietan horrelako praktiketan aritzeak duen garrantziaz
ohartzea eta zintzotasunez erantzutea. Horretaz aparte, esan behar da kirola ez ezik, euskara ere bultzatzen dela gure jardunetan, eta esan behar kanpoko gazteak oso ongi moldatzen dira gure artean gure hizkuntzan.

NESKEN
SOKATIRA
TALDEA
1.- Zenbat partaide/haur daude
eskolan? Taldean guztira 13 pertsona
gara. Arbizuko 6, Etxarriko 4, Iruñeko 2 eta aurten hasi den Altsasuko
neska bat.
2.- Zer nolako balantzea egiten duzue
aurtengo ikasturteaz? Pozik zaudete
egindako lanarekin? Aurtengo balantzea kolore bat baino gehiagokoa izan
da. Irailean hasi ginen entrenatzen
Nafarroako 8x8 txapelketarako. Azaroa eta abendua bitartean jokatu zen
txapelketa eta esan dezakegu denboraldiko lehenengo zati horren balantze positiboa, ona, izan zela. Entrena-

menduak eta txapelketa ere oso ongi
joan ziren. Urtarriletik maiatzera
egindako lanarekin, berriz, arazoak
izan genituen.
Batetik, taldeko partaide gehienak
ikasleak dira. Batzuk unibertsitatean,
beste batzuk institutuan, orduan
azterketak asko mugatzen dizkigu
entrenamenduak.
Bestetik, unibertsitatean ikasten ari
direnak aste osoa egiten dute kanpoan eta aukera bakarra ostiralean
entrenatzea da. Hortaz, esan dezakegu oso mugatuak gaudela entrenamenduak eta txapelketak prestatzeko.

Bigarren denbora zati honen
balantzea nahiko urria da baina taldearen arazoak zeintzuk diren, eta
horren arabera lan egiten, erakutsi eta
lagundu digu.
3.- Aurrera begira ze asmo duzue?
Aurrera begira, epe laburrean, ezin
daiteke gehiago eskatu taldeari, ikasketak eta dena delakoak direla eta,
baina epe luzerako esan dezakegu talde oso polita daukagula eta edozein
gauza lortu dezakeela. Eta garrantzitsuena: oso giro polita dagoela eta
jarraitzeko gogotsu gaudela.

ARBIZUKO DUATLOIA
Urtebeteko hutsunearen ondoren Euskal Herriko Duatloi Zirkuitua iritsi zen Arbizura 2007an.
XII. edizioa izan da aurtengoa
eta distantzia motzean jokatzen
den proba da: 8 kilometro lasterka, 32 txirrinduan eta, bukatzeko,
beste 4 lasterka. Apirilaren 28an
jokatu zen eta, dagoeneko, beteranoa dela esan daiteke.Arbizuko
Udalak antolatzen du eta Sakanako Triatloi Taldearen eta Sakanako Mankomunitateren laguntza
jasotzen du.
Emakumezkoen zein gizonezkoek hartzen dute parte eta, dua-

tloi denboraldiaren azken txanpan jokatzen den proba honetan,
Euskal Herriko Zirkuituko lasterkari eta protagonista nagusiak
bildu ziren.
Parte hartzaileen artean kategoria guztietako korrikalariak
daude: beteranoak, gizonezkoen
sub-23 eta gazte-mailakoak eta
emakumezko zein gizonezkoen
kategoria absolutuak.
Urterik urte parte hartzaile
gehiago dituen proba honetan,
aurten izena eman zuten 150etatik, 11 ziren emakumeak eta 126k
bukatu zuten ibilbide osoa.

Horien artean Arbizukoak diren
eta Sakanako Triatloi taldean aritzen diren Iñigo Razkin, Iraitz
Goñi, Mikel Lakuntza eta, erdi
Arbizuarra den, Eneko Razkin.
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Her r iko ikasle txikienek

32

egindako lanak
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Dabilen herriari goroldiorik ez!
Beste urte bat joan zaigu! Eta Zizkertek ekin eta ekin, tenkorrak baikara! Sanjuanak despeditu eta abuzturako Sandindeiko erromeriaren
prestaketan jo ta su. Ederki pasa
genuen eguna, eguraldi on eta freskoarekin, herri kirolak, musika, zozketa… eta jaitsiera, a ze jaitsiera!
Aurten ere izanen da aukera Sandindein ongi pasatzeko. Ez ahaztu,
abuztuaren 18an.

Ikastaroak. Ikastaroetatik makina
bat jende pasatu da urte hauetan, eta
ikasturte honetan ere ez dira gutxi
izan: masajea, talla, pintura, sukaldaritza, sendabelarrak, ardo dastatzea… Urtero saiatzen gara zerbait
berri eskaintzen, baina beti ez da
erraza irakaslea topatzea.Aurten ere
izanen da berritasunen bat… eta
proposamenen zain gaude.
Azaroa, negu atarian, luze eta tristea izan ohi denez, kultur zikloa garai
horretan egitea ia fijo bihurtu da.
Joan zen urtean “Azaruen, kulturan
pokalien” izena jarri genion eta
hainbat ekitaldirekin epeldu nahi
izan genuen giroa: zinea, haurrentzako emanaldiak, dantzaldia jubilatuendako, Jon Arretxeren “Griot”
muntaia, eta bertso afaria, Egaña eta
Muruarekin, kantu taldekoak ere
atera ziren kantaz...
Dagoeneko hasita gaude aurtengo
azarorako ideiak biltzen.
Gabonak atzean utzi eta ohartu
gabe ailegatu ziren txatarrak. Baina
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lehenago, gure historiaz zertxobait
gehiago jakiteko gonbita egin
genuen: Jakaren etxeari buruzko
hitzaldia eman zigun Iñaki Sagredok
otsailaren 3an. Jakin-mina ez zuenez
erabat ase, beste hitzaldiren bat
dugu buruan…
Eta txatarrak! Aurten ere eskertzekoa da arbizuarrek egin zuten ahalegina mozorroa jantzi, kalera atera eta
herria alaitzeko. Denetik zegoen:
toreroak, manolak eta zezenak,
bikingoak eta normandoak, pateran
etorritakoak, andre beltz “zumbonak”, inuitak, playeroak, mekanikariak, Fernando Alonsotarrak, erizain
“pikantiak”, piratak eta kortsarioak,
txorimaloak, mendizaleak, larraineko langileak, leziza blue-koak,
gangsterrak, sorginak, geixak, errebeldeak, erdi aroko zaldun eta
damak, rastafariak… bakarren bat
ahaztu al dugu? Euria hasi bazuen
ere, musika elkartera eraman eta
beste gau luuuze bat izan zen hura.
Asteartean (Aupa amiña eta aittuna!) ere haurrendako kalejira, txokolatada, txistor jatea, argazki emanaldia, eta jendearen atzetik ibil zaitez,
gainera, ohiturari eutsi eta txatarrez
janzteko… aurten zakuak falta zirelako ez zen izanen, behintzat.
Martxoan, zuhaitzaren eguna, San
Juan ermitaren ondoko larre hori
poleki gelditzen ari da hainbeste
zuhaitzekin, baina zaindu egin behar
ditugu.
Martxoaren 8an emakumeen eguna, eta afaria elkartean. Datorren
urtean hobeki eta emakume gehiagorekin egiteko asmoarekin… animatu!
KORRIKA! KORRIKA! martxoaren 27an pasatu zen gure herritik
eta, beti bezala, sekulako harrera
egin genion, hainbeste euri bota eta
gero aterkuntza bat aprobetxatuz.
Aldez aurretik giroa berotzeko afa-

ria antolatu genuen, zinea eta diapositiba emanaldia, Korrika txikia…
Aste Santuan haurrendako zinea,
tailerrak, antzerki tailerra…
Eta Sanjuanak ailegatu zaizkigu
berriz. Eta Sanjuanekin, ohiko
lanak:
-programa osatzeko laguntza
-argazki emanaldia merenduen
garaian
-barkilloaren zozketa
-festetako kartel lehiaketa.Aurtengo irabazlea JUAN KARLOS
REPARAZ izan da, eta bera izanen
da udaletxean eginen den argazki
erakusketaren protagonista, gainera.
…Eta euskararen erabilerari
buruzko kaleko inkesta egin genuen
Arbizun, Mankomunitateak eskatuta…
…eta urte osoan web-orrian edukiak sartzen ibili gara, egunean egoteko eta jendeak kontsultatu eta
argazkiak ikusi ahal izateko…
…eta ziur zerbait ahaztu dugula…
…eta hurrengo hilabeteetarako
ere gauza asko dauzkagu pentsatuta,
eta beste asko pendiente, eta jende
gehiago beharko genuke hori guztia
aurrera ateratzeko…

ZIZKERTE KULTUR
TALDEA
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