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Korrikaren hutsunea ezin da
bete, baina AEK lagun daiteke

URKO ETXEBESTE

AEK-k Bultza euskaltegiak! Euskara! di-
namika abiatu du. Dinamikaren ardatzak
hiru dira: administrazioaren eta eragile-
en inplikazioa; herrietan ekitaldiak egi-
tea; eta AEKren aldeko babes ekonomi-
koa eskatzea. Izan ere, aurten Korrika ez
egitea oso kaltegarria da AEK euskalte-
gientzat, eta hori iraultzeko abiatu dute
dinamika: «Korrikaren atzerapenak hu-
tsunea sortu du. Kolpe ekonomiko han-
dia ekarri digu, eta euskaltegi sendoak
behar ditugu».

Horren harira etzi Hondarribian, Iru-
nen eta Errenteria-Oreretan ekitaldiak
antolatu dituzte Oarso Bidasoko AEK
euskaltegietako arduradunek. Ondoan
daude egitarauak. AEKtik adierazi dute
aurten ere kalean nahi dutela euskararen
lekukoa eta euskaltegien aldeko bultza-
da. Horri begira, haien webgunean diru
ekarpena egiteko bidea jarri dute
aek.eus/ekarpenak webgunean. 5

Bi gazte lezoar, 21. Korrikaren (2019) lekukoarekin. Urko Etxebeste
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Tel.: 943 89 92 81
lezoinstitutua.hezkuntza.net
institutua@lezoinstitutua.net

LEZO INSTITUTUA

Tel.: 943 514 804
info@lezoherrieskola.eus
www.lezoherrieskola.eus

Hazi, hezi eta 
bizi euskaraz
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ERRENTERIA-ORERETA

Gamon Zumardian
12:00.Oarsoaldeko ekitaldia Errente-
ria-Oreretako Gamon Zumardian egin-
go dute. Jon Martin bertsolari oiartzua-
rrak hasiko du saioa, eta ondoren Ilargi
Arrizabalaga abeslari lezoarrarekin ba-
tera Euskal Herrian euskaraz kantatuko
dute Zumardian daudenek. Aldi berean,
Gorka Cobos graffiti egile oreretarrak
ekarpena egingo du ekitaldian zehar, eta
nola ez, ez da faltako Oarsoaldeko AEK-
ko irakasleren baten mezua. Talde ar-
gazkia ere aterako dute.

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   K

O
RR

IK
A

. B
U

LT
ZA

!  
    

  O
AR

SO
 B

ID
AS

O
KO

 H
IT

ZA

33

HONDARRIBIA

Kasino Zaharrean
12:00.Hondarribiko ekitaldia, Euskal
Herrian egingo diren beste ekitaldien
antzera, bertsolari batek hasiko du: Irati
Alcantarillak hartuko du ardura hori.
Ondoren, The Iiingles taldeko kideek
Euskal Herrian euskaraz abestiaren ber-
tsio berezia egingo du. Ekitaldia bitarte-
an, Itsaso Labari eta Amaiur Calbete ar-
tistek graffitia egingo dute. Ekitaldia
hasi bezala bukatuko da, Irati Alcantari-
llaren bertsoekin. Talde argazkia atera-
tzeko aukera izango da.

IRUN

San Juan plazan
12:00. Irungo ekitaldian bertsolari ba-
tek eta arpa jotzailek batek egingo diete
harrera partaideei, Aitor Errazkinek eta
Maddi Sanzek hain zuzen ere. Ez da fal-
tako Euskal Herrian euskaraz abestiaren
bertsiorik, Irungo kasuan Mattinek (tri-
kia) eta Larraitzek (panderoa) joko dute-
larik. San Juan plazako ekitaldian Cris-
tina Juanizek murala egingo du, ele-
mentu komuna baita AEK-k Euskal
Herrian antolatu dituen ekitaldi guztie-
tan. Talde argazkia ez da faltako.
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2005 HITZAren lehen Korrika
14. Korrika izan zen HITZArentzat lehenengoa. Irudia,
2005eko martxoaren 19koa da, Errenteriatik Lezora
bidean. Orreagan hasi eta Bilbon bukatu zen. L. Garro

2007 Hainbat belaunalditako emakumeak
15. Korrikan hainbat belaunalditako hiru emakumek
eraman zuten lekukoa Errenteria-Oreretan. Karrantzan
hasi eta Iruñean bukatu zen Korrika. Larraitz Lasa

TESTIGANTZAK

«Guretzat Korrika
ezinbesteko tresna da
biziraupenerako»

Beñat Altzaga
Irungo Bidasoko AEK

«Guretzat Korrika ezinbesteko tresna da
biziraupenerako. Gaur egun AEK da ba-
karra Iparraldean, Nafarroan eta erkide-
goan euskalduntze dinamika aurrera
eramaten duena, euskal herritar guztiei
euskara ikasteko eskubidea bermatze al-
dera eta doakotasunetik ahalik eta hur-

bilen. Korrikak hauspoa ematen digu
mugimendu hori AEKtik bizirik man-
tentzeko. Korrikarik ez balitz, nekez iri-
tsiko ginateke iristen garen zerbitzueta-
ra eta iristen garen baldintzekin.

Korrika ez egiteak bi galera nagusi
ditu: batetik, Irun da hiri bat non euska-
rak ez duen behar lukeen espazioa, eta
egun bat da noiz kalea gurea den eta ha-
rrotasun hori, gogo hori, kaleratzeko au-
kera ematen digun, euskaldun guztiok
eta euskararen alde gauden guztiok ba-
tzeko Irunen. Noski, hori ez edukitzea
etorkizunerako nahi dugun Irun hori
irudikatzeko galera handi bat da.

Bestetik, Korrika ez dira soilik hamar
egun horiek: aurreko hilabeteetan egi-
ten den lanketa, eragileekin elkarlana
eta beste asko dira. Horrek sortzen du
halako egitura bat eta eragina badu ha-
rremanetan nahiz Irungo euskalduntze
mugimenduan. Galera ekonomikoa bai,
baina gero galera humano hori ere bada-
go, prozesua eteten baita eta kaltegarria
da Irunentzako ere».

«Korrika hasten denean
kortxoa bota eta xanpain
guztia ateratzen da»

Edurne Lizarazu
Lezoko Oroitzene AEK

«Nik esaten nuen: ‘Orain dugun krisia-
rekin, nola arraio joan behar dut nik Ko-
rrika Lagun egin daitezela eskatzera nire
herriko dendetara?’. Pentsatzen nuen:
‘Ezin dut joan. Jendea egoera ekonomiko
honetan egonda, tabernak itxita...’.
Gehiago zeuden laguntza jasotzeko guri
laguntzeko baino; nire lehen kezka hori
izan zen.

Gero, egingo ez zela jakinda, alde ho-
rretatik behintzat lasaitasuna. Pena ere
ematen dizu, azkenean oso polita izaten
baita aurreko lan guztia nekeza egiten
zaigun arren. Nik hurrengoa irudikatzen
dut oraindik lau edo bost aldiz handiago,
eta landuago.

Korrika hasi eta bukatzen den eguna
izaten da xanpain botila bat astintzen
ibiltzea bezala, horrek dakarren neke
guztiarekin. Astindu eta astindu, eta
Korrika hasten denean kortxoa bota eta
xanpain guztia ateratzen da, eta zein
ongi! Baina tarte horretan, antolakun-
tzan, hortxe zabiltza botilarekin gora eta
behera, eta piloa pisatzen du [barreak]».
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«Lehentasun batzuk daude,
eta euskara, beti bezala,
bigarren mailan gelditu da»

Jon Diaz de Mendibil
Oiartzungo Intxixu AEK

«Iazkoa pasa zenean, gainera garai hone-
tan izan zen, esan genuen: ‘Eskerrak Ko-
rrika ez den tokatzen!’. Baina egoera lu-
zatu denez, iritsi zen momentu bat kur-
tso hasieran AEK-ko kideen artean
erabaki zena ez zela egingo, eta galdetu
ziguten ea zein alternatiba ikusten geni-
tuen: urri-azarora atzeratzea, edo urte-
bete eta data hau mantendu... Eta azke-
nean hori egitea erabaki zen.

Korrikak betetzen du funtzio bat,
euskara zabaltzekoa, baina guretzat
auto-finantzaketa modu bat ere bada;
horri aurre nola egingo zaion ikusi be-
harko da. Eskainiko da ekarpenak egite-
ko aukera eta abar, baina nik uste gehia-
go izango dela urtebete atzeratzea eta
aguantatzea ahal den bezala.
Korrika hurbiltzen den aldiro balio du

jende asko aktibatzeko, jende asko era-
kartzen du euskarara. Aurretik, bitarte-
an eta gero uzten du kutsu bat eta jende
asko dakar euskararen mundura. Gure-
tzako garrantzitsua da eta barrutik bizi-
tzea oso hunkigarria da; alde horretatik,
pena handiz nago egingo ez delako, bai-
na behintzat espero dezagun hurrengo
urtean egin ahal izatea eta orduan gogo
bikoitzarekin helduko diogu.
Kasu honetan, koronabirusagatik,

ikusi da lehentasun batzuk daudela, eta
euskara, beti bezala, bigarren mailan
gelditu da. Horregatik, nahiz eta Korrika
egingo ez den, komeni da gogoraraztea
horren garrantzia».

«Korrikan bizitakoek askotan
markatu dute nire bizitza»

Aitziber Arnaiz
Oarsoaldeko Korrikako ordezkari ohia

«Jakin nuenean Korrika atzeratuko zela
edo ezin izango zela egin pentsatu nuen:
‘Zerbait asmatuko dugu, ezta? Ospatze-
ko sikiera!’. Pozten nau gutxienez es-
kualde mailan 28an zerbait egin ahal
izango dela jakiteak. Baina beno, tristea
da.
AEK-k badu gaitasuna gauzak ospa-

tzeko, eta badakit ekintza polita izango
dela, hunkigarria, baina sekula ez da
izango Korrika bezain emotiboa; nire-
tzako Korrika da dagoen iniziatibarik
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2009 Gauez pasatu zen
Beti ez da egunez izateko zortea
izaten, eta 16. Korrika gauez
pasatu zen Errenteriatik. AEK

2011 Umeak ere korrika
Korrikak ez du adinik, eta,
irudian, Hondarribiko Korrika
Txikia, 17. aldian. A.P-Karkamo

2015 Oiartzunen gauez
18. Korrika ere gauez pasatu zen
Oiartzundik, baina herritarrek ez
zuten hutsik egin. Hitza
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ditugu hor, seguru sekula baino gogo
gehiagorekin hartuko dugula; espero
dugu aukera edukitzea, eta herritarrak
ahalduntzeko aukera ematea. Bitartean,
ditugun aukera guztiak baliatzen jarrai-
tuko dugu, baina Korrikak lortzen
duena ikaragarria da; herri oso bat jar-
tzen du korrika».

«Gure hizkuntza honi bere
lekua eta miresmena
adierazteko balio du»

Mattin Sorzabalbehere
Bidasoko Korrikako laguntzailea

«Euskararen egoera lotuta dago apur bat
entitate politikoek egiten duten anali-
siaren inguruan, eta beraiek jasotzen di-
tuzten medioen baitan. Medio horiek eta
analisia nahiko bigarren mailakoak dira;
euskalgintzaren erantzuna geldoa da.
Orduan, Korrika batek egiten duena da
animoak piztu, batetik, eta bestetik kon-
promisoa piztu euskaltzaleengan, pres-
tigio bat eman euskarari. Gure hizkuntza
honi bere lekua eta miresmena adieraz-
teko balio du, eta, batez ere, jendeak
ikasteko.

Arlo ekonomikoa ere garrantzizkoa
da, noski; euskararen irakaskuntzan
AEK-k lan handia egiten du, eta zalan-

tzundik pasa zenean, eta nik uste dut
esnatu genuela kristo guztia: ‘Egun on,
Oiartzun! Egun on, Pasaia!’. Hortxe ibili
ginen, nire onetik aterata, kasik [barre-
ak]. Niri indarra ematen dit, eta indarra
ateratzen du. 2022an bi Korriketakoak
bilduko ditugu eta denak batera botako

emozionanteena. Korrikan bizitakoek
askotan markatu dute nire bizitza. 

Izan zen urte bat eskualdeko ardura-
dun bezala kotxearen aurretik joan
behar nuena, mikrofonoarekin jendea
animatzen, eta gogoratzen dut aldi
batean goizeko seiak izango zirela Oiar-
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2015 Muguruza, lekukoarekin
18. Korrika Irundik pasatu
zenean, Fermin Muguruzak hartu
zuen lekukoa. Rebeka Ruiz

2017 Korrika, badian
OARSO BIDASOKO HITZAk 
Pasaiako badian hartu zuen lekukoa
20. Korrikan. Urko Etxebeste

2019 Helduen txanda
Azkeneko Korrikan helduek ere
hartu zuten lekukoa, Lezoko
Dinokorrikaren barruan. U. E
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tzarik gabe Korrikak horretan laguntzen
du. Aurten ekonomiarik ez egoteak su-
posatzen du atzerapen bat egongo dela
eta laguntzak eskatu beharko direla bes-
te leku batzuetatik. Jende asko dago ho-
rren atzean.
Joan den astean zendu zen Txema

Egiguren, eta unea hartu nahiko nuke ai-
pamena egiteko, hainbat eta hainbat Ko-
rriketan eta gaur arte jo eta fuego ibili
baita Korrikarekin. Aurten izango litza-
teke bere azkenekoa, eta zoritxarrez ezin
izan du ikusi».

«Korrikak giro eder bat
sortzen du Euskal Herri
osoan, baita Pasaian ere»

Udane Migeltorena
Pasai Antxoko Txirrita AEK

«Erabakia AEK osoan hartu genuen, de-
non artean. Egia da penaz izan zela, bai-
na hartu zenean arduraz hartu zen, eta
ikusten ari ginen ez bakarrik Korrika,
baizik eta beste iniziatiba asko ari zirela
bertan behera gelditzen.
Hortaz, penaz, baina baita larritasun

horrekin ere, izan ere Korrikak gauza
asko suposatzen dituelako, eta horien
artean badago ere diru-sarrerena. Hor-

taz, kezka horrekin ere, egoerari nola au-
rre egin aztertu zen.
Dena den, ez bakarrik arlo ekonomi-

koa begiratu behar. Korrikak Euskal He-
rri osoan, baita Pasaian ere, giro eder bat
sortzen du. AEK-n egon aurretik Korri-
ka oso berezi bizi nuen, eta hemen
egonda are gehiago. Orduan, jakitea ja-
danik aurreko urtean aurten Korrikarik
ez zela egongo, bada tira, penaz, baina
baita gogoz 2022koari heltzeko.
Uste dut Korrikak sortzen duela hala-

ko herri giro bat, eta gainera badut oroi-
tzapen oso polit bat orain dela bi urteko
Korrikarena, uste dut ostiral batean pasa
zela Kristoren giroa sortu zen herrian,
eta hori oso pozgarria da. Oso giro poli-
ta, oso giro euskalduna, eta uste dut
hori, egia esan, behar dela; eta pandemia
garaian are gehiago.
Orain egongo ginateke murgilduta

erabat eromen batean Korrikak suposa-
tzen duenarekin, baina, aldi berean, oso
pozgarria izaten da».

«Korrika: gure hizkuntza eta
kultura harrotasunez
zabaltzeko momentua»

Josu Ostolaza
Errenteria-Oreretako Xenpelar AEK

«Korrika ez egiteak apur bat kezkatzen
nau, batetik, badelako herriarekin
konektatzeko momentua, euskalgintza
sustatzeko eta bultzatzeko momentua,
eta guretzat sustengu ekonomikoa da.
Hortaz, kezka bada herrian euskara 
bultzatzeko baliabide bat gutxiago dela-
ko, eta baita gure baldintza ekonomiko-
ak kaskartu egingo direla ikusi genuela-
ko ere.
Kezka bai, baina baita pena ere, izuga-

rrizko festa izaten baita Korrika herritik
pasatzea, eta hori galtzeak ere pena
ematen digu.
Azken batean, euskararen festa da Ko-

rrika, eta gure hizkuntza eta kultura ha-
rrotasunez zabaltzeko momentua; he-
rriari erakusteko euskaltegia bizirik da-
goela eta euskaraz bizi nahi dugula herri
honetan. 
Gainera, ikusten dugunean herriak

nola erantzuten duen, jendea kalera ate-
ratzen dela ilusioz lekukoa eramaten,
korri egiten, poztasuna zabaltzen... Gu-
retzat motibazio izugarria izaten dira
momentu horiek egiten dugunean lane-
an jarraitzeko.
Espero dut 2022ko hori egin ahal iza-

tea, eta noski, gogoz beteta jarraituko
dugu lanean eta hala hartuko dugu, bai-
na ez dakit nola iritsiko garen oraindik
ere datorren urtera».
Iraila hasieran izugarrizko beldurra

genuen ea nolako ikasle jaitsiera izango
genuen, eta egia da murrizketa izan du-
gula, baina batez ere edukieraren mu-
gengatik; talde bakoitzeko ikasle kopu-
rua asko jaitsi zaigu, baina interesa ez da
jaitsi. 5
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«Ahal dudan
Korrika
guztietan
segituko dut
parte hartzen»
MIKEL URKIA ‘MATU’
KORRIKAKO LAGUNTZAILEA

Korrika guztiei errepasoa
eginez gero, ia denetan
aurkituko dugu Matu,
korrikalari gisa, antolakuntzan
edo azken urteetan,
furgonetan. Mantenu zereginaz
arduratzen da, ez baita «lana»
berarentzat.

AIZPEA AMAS ERRENTERIA-ORERETA

Norbait Korrikan aditua bada zu zeu
zara. Hasieratik parte hartu izan duzu.
Lehenengo Korrika ez dut gogoratzen,
oso gaztea nintzen. Bigarrena eta hiru-
garrena, bai. Korrika 4an dagoeneko
AEKn nintzen, eta, handik aurrera, an-
tolatzen ibili naiz. Korrika 8tik, berriz,
furgonetan hartu dut parte. Korrika
guztiak egin ditut han 21.ena arte; 13 eta
14.ena izan ezik, espetxean nintzelako.
Nola egin zenuen jauzi asfalto gainetik
furgoneta gainera?
Furgoneta herrietatik pasatzean ikusten
nituen bertan zihoazenak, eta enbidia
ematen zidaten. Horregatik eskatu nuen
ea posible zen parte hartzea, eta Korrika
8an deitu zidaten. 
Nolakoa izaten da furgonetako martxa?
Zeregin nagusia lekukoa amaierara iris-
tea da, ahal bada, garaiz. Gero, lasterketa
animatzea; ordutegia kontrolatzea; pan-
kartak atera eta jasotzea eta arazoren bat
baldin badago, konpontzea. 

Zuk furgonetan zein ardura daukazu? 
Denetarako mutila naiz. Gaixo jarri au-
rretik mantenuaz arduratzen nintzen.
Aurreko Korrikan, berriz, autokarabana
bat hartu genuen, eta lasterketara joaten
ginen goizean, errepasatzen genuen
dena, eta, gauean, ohera. Egunean edo
gauean matxuraren bat baldin bazegoen
deitzen ziguten eta konpontzera joaten
ginen, baina ez zen horrelakorik gertatu.
Korrika oso berezia izango da zuretzat,
baina badaukazu baten bat kuttunagoa? 
Lehena beti lehena, eta azkena beti az-
kena dira. Eta datorrena badator. Denak
dute bere xarma. Denak dira hain ga-
rrantzitsuak niretzat nahastuak ditudala
buruan. 
22. Korrika 2022ra atzeratu dute pande-
miarengatik. Pena eman dizu? 
Korrika 22an sartuta nabil duela bi urte-
tik. Korrika bukatu baino lehen ere hu-
rrengoan pentsatzen hasten naiz. Atze-
ratu dute, eta pena. 
Hurrengo urtean ikusiko zaitugu furgo-
netan?  
Duda? Jakina baietz! Behintzat, uzten
badidate eta bizi banaiz. 
Eta noiz arte?
Garaipenera arte, beti. Ahal dudan guz-
tietan eta uzten didaten guztietan parte
hartuko dut. 5

Elkarrizketa osorik irakurtzeko
sartu webgune honetan:
oarsoaldea.hitza.eus

Matu, 16. Korrikako furgonetan, 2009an.
Amets Badiola
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