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“ X i b e r o a  G a r a t z e n ”  

l a n  t a l d e a r e n  e s k e r r a k

Esker anitx Xiberotik,
Orain dela 2 hilabete abian jarri 

genuen U dalb iltzak  an to latu tako  
"X iberoa G aratzen" kanpaina. H onen 
bitartez xiberotarrek sortutako "Xiberoa 
2010" egitasm oaren aldeko dirulaguntza 
jaso tzea izan dugu xede. Era berean, kan- 
paina honen barruan, ekim en ezberdinak 
bu ltzatu  dira, ho rre la  iazko "B iba 
X iberua" ekim enean sortutako erakuske- 
ta eta diaporam a hairibat herritan ikusgai 
izan ditugu (B ilbon, D onostian , 
H ondarrib ian , Irunen, O reretan , 
Legazpin, Urretxun...), eta guztiz esker- 
tuak izan gara joan  garen herri bakoitze- 
an.

Dagoeneko kanpainaren am aie- 
ra iristen ari da, eta orain arte diru bilketa 
honetan gure aurreikuspenak betetzen ari 
badira ere, datozen egun hauetan azkene- 
ko aukera izango dute laguntza eskaini 
nahi duten guztiek (laguntza em ateko 
telefonoa: 669-546357).

H em endik gure eskerrik beroe- 
nak, behin eta berriz, zentzu horretan 
ahalegin bereziak egiten dituztenei, eta 
borondate hutsez urratutako poltsikoeta-

tik  hainbat diru eskaini d igutenei. 
Zoritxarrez, eta aldi oro, gai ezberdinen 
alde (euskara, egunkaria , irratia...) diru- 
laguntza eskatu  beharra  izaten  dugu 
oraindik, eta egia esateko, gehienetan 
bezala, poltsiko ber-berak izaten dira 
urratuak. G ora zuen borondatea!

Tam alez ostarte zabaletan ere 
laino beltzak ageri dira. Zentzu honetan 
atsekabez jaso  dugu Euskal Telebistaren 
jarrera, inolako arrazoirik em an gabe, 
kanpaina honen aldeko iragarkia debeka- 
tzean.

Besterik gabe, m ilesker dirula- 
guntza eskaini duzuen guztioi, eta lan 
honetan ibili zaretenoi. Gure aldetik esan, 
berriz ere lan egiteko prest gaudela gure 
herriaren alde sortu daitekeen edozein 
ekim enen alde, garrantzi handirik eman 
gabe antolatzailearen izenari, helburuari 
baizik. Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu eta 
Z um arragako  herrita rrei esker anitx 
Xiberotik. Biba Xiberoa!

J.L. A ranburu , G oi-U rolako  "X iberoa 
Garatzen" lan taldearen izenean.

J .  G a r m e n d i a  e t a  

I. B e r a s a t e g i  

a t x i l o t u a k

Azken hilabete honetan Joseba 
G arm endia eta Ismael Berasategi urre- 
txuarrak  atx ilo tu  d ituzte espain iar eta 
fran tz ia r poliziek. Joseba G arm endia 
U rretxuko zinegotzia apirilaren 29an atxi- 
lotu zuen espainiar poliziak. H asiera bate- 
an Soto del Relera eram an zuten eta, egun, 
A ran juezeko  espetxean  dago. 
Senitartekoek berarekin izateko aukera 
izan dute eta itxura batean anim oz ondo 
eta lasai dago. Josebari ETAren finantzia- 
zio sarearen partaide izatea eta dirua zuri- 
tzea leporatzen diote. Josebak esan due- 
nez, ez dute ezer bere aurka eta "dena 
B atasunaren  ilegalizazioa  p resta tzeko  
kanpaina hutsa da". Ez dago jakiterik  
espetxeratzea luze joango  den.

Ism ael B erasategi m aiatzaren 
15ean atx ilo tu  zuten Frantzian . 
A txiloketaren unean poliziei aurre egin 
zien eta epailearen  aurrean aurpegian 
ubeldurak zituela azaldu zen. Hori dela 
eta, gaizkile talde bateko kidea izateaz eta 
auto lapurretaz gain, autoritateari erresis- 
tentzia ere leporatzen diote Frantzian. 
Espainian, berriz. A inhoa Barbarin eta 
X abier Z abalo  herrita rrek in  batera 
Behorburu kom andoko kidea izatea eta 
hainbat bonba-au to  ja rtzea  leporatzen 
diote.

Ismael Paristik gertu dagoen La 
Sante espetxean dago eta senitartekoei ez 
diete oraindik bera ikusten utzi. X abier 
Zabalo zum arratarra bere espetxe berean 
dago eta esan duenez, "epileptikoa den 
arren, ez diote sendagairik hartzen utzi. 
Hori dela eta, behin baino gehiagotan ner- 
b ioek jo ta  egon da".

Jjterrelcrm  jf^ RRAVO, S.L.

INDUSTRIARAKO OSAGARRIAK - ELEKTRAGAIAK - BURNIZKO TRESNERIA 
Legazpi, 4 etxeazpia eskuina ® 943 72 40 12 Faxa: 943 72 54 31 ZUMARRAGA
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A l e m a n i a r r a k  U r r e t x u n

U rretxurekin  ana itu ta  dagoen 
Schw azenbruck herriko hainbat ordezkari 
herrian izan dira maiatzean. H ilaren lOean 
pren tsaurrekoa eskaini zuten U rretxuko 
udaletxean, anaituta dauden herriekin duten 
harrem ana zaintzeko sortu duten elkartea 
eta elkarte honek argitaratu duen iiburua 
aurkezteko. Prentsaurrekoan, alem aniarre- 
kin batera, anaitzea bultzatu zuen Ramon 
Arbizu alkate ohia eta Pello G onzalez alka- 
tea izan ziren.

90 ham arkada hasieran  
Schw azenbruck-eko alkatea zenak, zeinek 
U rretxurekin anaitzea bultzatu zuen, pren- 
tsaurrekoan esan zuenez, "II. M undu Gerra

bizi izan nuen eta, ordutik, dem okraziaren 
eta Europaren alde lan egin dut, Europako 
herriekin harrem anak izaten saiatuz. Baina, 
beti uste izan dut Europa ezin dela politiko- 
en esku utzi, herritarren esku baizik. Hori 
dela eta, gurekin anaituta dauden herriekin 
d itugun  harrem anak  sakonduko dituen 
elkartea sortu dugu". Schw azenbruck-eko 
alkate ohiak urretxuarrak antzerako elkarte 
bat sortzera anim atu zituen.

Bestalde, alem aniarrek, kaleratu 
berri duten liburua ere aurkeztu zuten. 
Bertan, beraiekin anaituta dauden herri guz- 
tien hainbat ohitura, abesti eta sukaldaritza 
errezeta bildu dituzte.

U A S f E R HEZKOR

Zumarragako eiektrogailu 
erakusketarik handiena!

Prezio eta modeloetan aukera aparta

Urdaneta, 5 ® 7 2  4 1  3 1

ZUMARRAGA

rgintza

E d e r g i n t z a  t r a t a m e n d u a k

D e p i l a z i o a k

S o l a r i u m

Labeaga, 2 URRETXU ® 72 25 12

Eskulanetarako eskaiola, pintura edo 
besterik behar baduzu zatoz hona

J M m iB O

Ipeñarrieta, 4 b  943 72 14 20 
URRETXU

G O S A R I E T A N  B E R E Z I T A S U N A

G O IZ E K O  6etan ZA B A LTZEN  DUGU

A  ij OSINALDE
K R U A S A N D E G I A

JPM T A B E R N A

S. Esnaola, 26

V
«  943 72 03 06

ZUMARRAGA

.

I t s a s k i  z o z k e t a

Lourdes Sanz Portuk irabazi zuen apirileko itsaski otarra. Argazkian, Juan 
M anuel Kerejeta senarrarekin ikus dezakezue gustura asko. Zorionak eta zer 
edo zer sobratu baldin bazaizue, badakizue non gauden!
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I k a s p i l o t a r e n  t o p a k e t a k  U r r e t x u n  e t a  Z u m a r r a g a n

Ikaspilota G ipuzkoako Ikastolen Elkarteak sortu 
zuen duela 10 urte, gaztetxoen artean pilotazaletasuna pizte- 
ko. Horretarako, ikasturtean zehar ikasgai ezberdinetan pilo- 
ta lantzea bultzatzen dute. Horrez gain, eskolen arteko topa- 
ketak ere antolatzen dituzte. Duela urte batzuk, herri kirolak 
jorratzen ere hasi ziren.

Duela bi aste, Ikaspilotak, Kutxaren laguntzaz, anto- 
latutako herri kirol eta pilota topaketak izan ziren Legazpin, 
U rretxun eta Zum arragan. M aiatzaren 14an, Legazpiko 
Olazabal institutuko eta Lazkaoko San Benito ikastolako 
DBH 4ko ikasleek herri kirol saioa izan zuten Urretxuko 
G ernikako A rbola plazan. Eguraldi bikaina lagun, bi ikaste- 
txe hauetako ikasleek elkar ezagutzeko eta Euskal Herriko 
kiroletan aritzeko aukera izan zuten.

Hilaren 15ean, berriz, U rretxu-Zum arraga Ikastolan 
eta O lazabal eta Iparragirre institutuetan DBH 1 ikasten ari 
diren ikasleak izan ziren herri kiroletan aritu zirenak.

16an, Lehen Hezkuntzako 5. m aila ikasten ari diren 
gaztetxoen txanda izan zen. D om ingo Agirre, Gainzuri, La 
Salle-Legazpi, Haztegi eta U rretxu-Zum arraga Ikastola ikas- 
tetxeetako 185 haur inguru pilotan jokatzen arituko ziren.

Ikaspilotak U rola Garaian antolatu dituen topakete- 
tako saio nagusia ostiralean izango zen. G ipuzkoako 12 bat 
ikastetxetan DBH 4 ikasten ari diren gazteak herri kiroletan 
aritu ziren Zum arragako Euskadi enparantzan.

L a  S a l l e - L e g a z p i  i k a s t e t x e a r e n  L a  S a l l e  A s t e a

M aiatzaren 13tik 17ra bitarte- 
an La Salle-Legazpi ikastetxeak La 
Salle A stea ospatu  du. Lehen 
Hezkuntzako eta D BHko haur eta gaz- 
tetxoek ekitaldi ugaritan parte hartzeko 
aukera izan zuten.

A stelehenean LHko 1. eta 2. 
mailako haurrek, asteartean 3. eta 4. 
m ailakoek eta asteazkenean 5. eta 6 . 
m ailakoek ja ia ld iak  eskaini zituzten 
ikastetxeko aretoan. Jaialdi hauetan ant- 
zerki, musika, dantza eta bertso em a- 
naldiak izan ziren. H orrez gain, jokoak 
ere izan zituzten. O stegunean, berriz, 
mendi irteera izan zuten.

DBHko gaztetxoek ere m akina 
bat ekintzatan parte hartzeko aukera 
izan zuten: pinpon, futbolin, frontenis 
eta futbol txapelketak, altxorraren bila 
jokoa...

O stiral goizean, ikastetxeko 
ikasle guztiek, La Salle Eguna ospatu 
zuten. Txikienek eukaristia izan zuten 
eta, ondoren, zenbait jo k o tan  aritu 
ziren. DBHkoak, berriz, A ntiora igo 
ziren bizikletan eta sukaldaritza lehia- 
keta ere izan zuten.

Aurtengo La Salle A stea oso

tzea. Egun, Iparraldeko ikastetxekoek, 
Zum arragan dauden egunetan euskara 
lantzea nahiago dute.

H izkuntzak lantzeaz gain, 
Baigorriko eta Zum arragako ikasleek bi 
herrietan nagusi diren eredu ekonom i- 
koak ere aztertzen dituzte. Izan ere, 
B aigom n nekazaritza da ogibide nagu- 
sia eta Zum arragan, berriz, industria.

berezia izan da. Izan ere, La Salleko 
haurrek Baigorriko Bil-Etxea ikastetxe- 
koak izan dituzte bisitan.

Bi ikastetxeak duela hiru urte 
hasi ziren  elkartrukearek in . 
Zum arratarren helburua frantsesa ikas- 
ten duten gazteei hizkuntza hau lantze- 
ko aukera eskain tzea izan zen. 
Baigorritarrena, berriz, gaztelera lan-
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F e s t a  b i k a i n a  K i i o m e t r o a k  

2 0 0 2 r e n  e s k u t i k

Kanpoan hotz egiten bazuen ere, giro beroa izan zen 
Ederrena pilotalekuan hilaren l ln .  K ilom etroak 2002ko antola- 
tzaileek festa handia antolatu zuten eta urretxuar eta zum arraga- 
rrek prim eran erantzun zuten.

Hasteko, bi herriotako koadrila ugaritako sukaldari 
onenek zurrukutuna prestatzeari ekin zioten. Arratsaldean, herri- 
tar asko eta asko Ederrena pilotalekuan izan ziren, bai sukalda- 
rien lana ikusten eta baita zegoen kupeletik sagardoa edaten ere. 
Benetan giro ezin hobea izan zen. Hau lortzeko herriko hainbat 
m usikariren parte hartzea ere izan zen.

G aueko 9ak aldera sari banaketa izan zen. Ondoren, 
leh iaketan  parte hartu  zuten koadrilek  afaria  izan zuten. 
A falostean , Z um arragako  bertso -esko lako  gazteek  "Txotx 
Operazioa" bertso-tram a antzeztu zuten. David Buztantentek, 
Brad Pituk, M ikel G oñik eta gainontzekoek ordubete inguruko 
saio um oretsua eskaini zuten.

Datozen egunetan ere, hainbat ekitaldi izango ditugu 
Urretxu eta Zum arragan K ilom etroak 2002ko antolatzaileen 
eskutik. Ekainaren 7an, Eskolarteko Bertso Txapelketaren fina- 
la izango da Beloki pilotalekuan. B iharam unean um een eguna 
izango da. 0 eta 7 urte b itarteko haurrentzako ekitaldiak 
G ernikako A rbola plazan izango dira. Goizez, m arrazki tailerra, 
ipuin kontaketa eta puzgarriak izango dituzte. A rratsaldez, 
berriz, Kukubiltxoren ikuskizuna eta puzgarriak izango dituzte.

8 eta 12 urte bitarteko gaztetxoentzako ekitaldiak 
Lizeoko patioan izango dira. Goizez, herriko ikastetxe bakoitze- 
tik hiru talde egingo dira eta froga ezberdinak izango dituzte. 
Ondoren, hala nahi duten 8 eta 12 urte bitarteko gaztetxo guz- 
tiek, bazkaria izango dute. Bazkalostean, play-backa izango 
dute.

Kilom etroak 2002ko kultura batzordea, herriko musi- 
kari askoren partaidetza izango duen kantu em analdi bat ere 
prestatzen ari da. Em analdi hau, ekainaren 15ean izango da, 
gaueko 10:30etan, Ederrena pilotalekuan.

L i b u r u  E g u n a  G a i n z u r i n

Gainzuri ikastetxeko ikasleek hainbat ekitaldi izan 
zituzten apirila bukaeran, Liburu Eguna zela eta. Gainzurikoak 
iaz hasi ziren Liburu Eguna ospatzen, gurasoen ekim enez, ikas- 
leen artean irakurzaletasuna bultzatzeko asmoz.

Liburu Egunaren inguruko aurtengo ekitaldi guztien 
artean, azpim arragarrienak ipuin kontalarien saioak izan dira. 
Ipuin kontalari hauen guztien artean, atzerritar jatorriko  ikasle- 
en senideak izan dira euren jaioterritako ipuinak jatorrizko hiz- 
kuntzan kontatzen. Hauekin batera, itzultzaileek euskarazko 
bertsioak eskaini dituzte. Honela, Gainzuriko haurrek M arokko, 
T xina eta Brasilgo ipuinak ezagutzeko aukera izan dute.

Ipuinez gain, G ainzuriko haurrek euren idatziez osatu- 
tako bi erakusketa eskaini dituzte: bata Urretxuko egoitzan eta 
bestea Zum arragakoan. Erakusketa hauetan gurasoek zenbait 
liburu salgai jarri dituzte.

Lehen hezkuntzako 3. eta 6 . m aila bitarteko haurrek, 
ipuin kon talarien  ordez, Joxean  O rm azabal eta Iñaki 
M endiguren idazleen hitzaldiak izan dituzte. G ainzuriko irakas- 
leek esan digutenez, hitzaldia hauetan entzundakoek ikasle ba- 
tzuengan idazaletasuna piztu du.

BiLlNTX
L I B U R U D E N D A

E U S K A L  K U L T U R G I N T Z A ,  S.A.
-F e rm fn  C a lb e to n , 21 T elf. 4 2 0 0 8 0 -4 2 0 2 2 4  

F ax : 4 2 2 3 6 3  20003  D O N O S T IA  
-F e rm fn  C a lb e to n , 30 

T elf. 4 2 2 6 9 6  2 0 003  D O N O S T IA  
-R e p u b lic a  A rg e n tin a , 4 T elf. 626817  

F ax : 6 2 6 8 1 7  2 0 3 0 0  IR U N  
-A ro s te g ie ta , z /g . T elf. 6735 3 3  

F a x :6 7 3 5 0 0  2 0 4 0 0  T O L O S A  
-Ib a rg a ra i, 12 T elf. 7 6 4 0 5 0  

F ax: 7 6 4 0 5 0  2 0 5 7 0  B E R G A R A
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Josu Aztiria

Munduan gertatzen den guztia
Gipuzkoako periodikorik salduenak komuni- 

kazio-kanpaina berria hasi duela konturatuko zineten 
gehienok. Komunikazio-kanpaina agresiboa eta 
potente xamarra hasi dute eta orain arte behintzat 
oso ohikoa izan ez dena . Kontua da, publikoan 
inpaktoa bilatzeko argazki polemiko eta sugerentez 
jantzi dituztela iragarkiak; Alardea, Toshack eta 
Kovacevic aurrez aurre, emakume islamiar bat... 
Argazkian bertan kanpainaren mezua paratu dute:

"Piensa como quieras, pero informate"

Itxuran esaldi arrunt eta aseptikoa dirudien 
arren komunikabide gehienek daramaten ideologia 
izkutatzen da mezu horren atzean. Esaten digu, aizu 
igoal zaigu nola pentsatzen duzun, zein alderditakoa 
zaren eta zein iritzi daukazun baina, informa zaitez. 
Erosi gure periodikoa, guk emango dizugu jaten. 
Iritziak eta pentsamendua gauza subjektiboak dira, 
pertsonari dagozkionak baina informazioa beti da 
inpartziala eta bakarra.

Mezu honen atzean bi ideia daude:

Batetik, pentsatzea eta informatua izatea des- 
berdindu eta banatu egiten ditu. Garrantzia duena 
informatzea da, datuak izatea eta aldiz ez da hain 
inportantea iritzi propioa izatea, eta informazioa 
interpretatzen jakitea. Hau da, kritikarik, interpreta- 
ziorik gabe eta iragazkirik izango ez duten informa- 
zio-irensleak izan gaitezen nahi dute komunikabide- 
ek; informazio kontsumitzaile hutsak.

Eta, hau Informazio Gizartearen gaitz handie- 
netako bat da, izan ere, nahiz eta teknologia berrien 
bitartez sekula baino informazio gehiago eskura izan 
inoiz baino galduagoak eta desinformatuagoak 
gaude. Gehiegizko datu eta informazioen itsasoan 
naufrago bihurtu gara eta berdin dio nondik jotzen 
duen haizeak portua non duen ez dakienarentzat. 
Izen-abizenak dituzten mass media eta agentzia han- 
diek markatzen dute zertaz informatu behar dugun, 
noiz eta nola. Inor gogoratzen al da orain Argentinako 
"caceloradez"? Afganistango emakumeez ? txetxe- 
noez ? Hutu eta tutsiez? Gure memorietatik eta ter-

tulietatik ihes egin dute iada honelako albisteek, 
berrien merkatuan ez baitute lehen bezala kotiza- 
tzen.

Bestetik, beste gezur handi bat ere badakar 
arestian aipatutako mezuak, informazioa inpartziala 
eta neutrala delako ideia, hain zuzen ere. Eta hori 
gezur hutsa da. Denok dakigu berri bat manipulatu 
daitekeela, berri arrunta dena boom informatibo 
bihurtu eta eskandalua dena komentario xume bila- 
katu. Berririk ez badago, berriz, lasai, asmatu egiten 
da eta kito.

EEBBen ekintzak eskuhartze militarra edo 
terrorismoa izan daitezke, alderdi politiko bat nazio- 
nalista espainiarra edo ez-nazionalista izan daiteke 
eta inkesta batean euskal herritarren %45 indepen- 
dentziaren aurka dagoela esan daiteke edo %55 alde 
dagoela nabarmendu. Eta segun periodikoa zein ide- 
ologia eta pentsamendu duen, aukera bat edo beste 
bat hartzen du eta kito. Informazioa inpartziala eta 
neutroa izan daitekeela esatea, kontua eta mozorroa 
besterik ez da. Nork agurtzen du telediarioa "asi son 
las cosas y asi' se las hemos contado bezalakoe- 
kin?".

Gustukoa dut gai honen inguruan 
Sarrionaindiak dioena: Batzuk / egunkarian / mun- 
duan gertatzen den guzia / irakurtzen dute / eta / 
munduan gertatzen den guzia / munduan gertatzen 
den guzia / dela sinesten dute / Batzutan / haizeak / 
egunkariaren orriak / astintzen ditu / banderak baili- 
ren.

Inoiz eta sekula baino informazio gehiago 
dugu eskuragarri, baina gure jakintza handitu, gure 
iritziak osatu eta inguratzen gaituenarekin kritikoa- 
goak izateko erabili beharrean, inoiz baino tontoago 
jokatzen dugu. Nahiago dut zalantzaz, galderaz eta 
bidezidorretan galdurik dabilen pertsona izan, karril 
bakarreko informazio autopistetan eroso ibiltzea 
baino.

Eta bukatzeko aholku bat:
Informate como guieras, pero piensa.



% ^ o f e y ofi> ?o\(g te?P X 8 ]i}

Z e r  i r i t z i  d u z u  h i l  h o n e t a k o  

g r e b a  o r o k o r r a z ?

Alex Lakunza
G rebak zentzua duela dirudi, arrazoiak 

egokiak iruditzen baitzaizkit. 
Printzipioz, greba egiteko prest nago.

Demetrio Amenabar
Grebaren alde nago, arrazoi 

askorengatik gobernuari aurre egin 
behar zaiola uste baitut. Gurutze 
G orrian lan egiten dudanez, egun 

horretan gutxieneko zerbitzuak 
eskaini beharko ditugu.

Luis Miguel Sastre
Sindikatuek em an dituzten arrazoiekin 

erabat ados nago. Langabezian 
daudenei ezarri nahi dizkieten 

neurriak ez zaizkit batere 
zuzenak iruditzen.

H ilaren 19an greba egingo dut.

Asier Garmendia
Oso ados nago grebarekin, gobem uak 
ezarri nahi dituen neurriak ez baititut 

gustuko. Lantegian zer erabaki hartzen 
dugun ikusi behar... Izan ere, batzuk 

ekainaren 19an egitearen alde eta bes- 
teak 20an egitearen alde izango dira.

Inma Albisua
G reba deialdiari egokia deritzot, bai 

PPk orokorrean daram an 
politikarengatik, bai sindikatuek 

em an dituzten arrazoiengatik.

Mikel Alustiza
Sindikatuek em an dituzten arrazoiekin 

guztiz ados nago. Ekainaren 19an 
lantegian greba egingo dugula 

suposatzen dut.

* £*, Enmarkatzeak
~ Arte ederrak j

Dekorazioa i 
—  —  Opariak

Labeaga, 35 Urretxu ® 72 41 61
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Antioko baseliz
Antioko baseiiza eraiki zutenek ederki asko zekiten zer- 
tan ari ziren. Izan ere, haizeak eta euriak gogor zigor- 
tzen duten tokian badago ere, ia mila urte daramatza 
bertan tinko. Dena den, honelako eraikin zaharra ondo 
zaindu beharra dago eta aldian-aldian konponketa 
lanak egin behar dira. Zumarragako eraikin kuttunena 
izanik, udalak, herritar askoren laguntzaz, behar beza- 
lako zainketa eskaintzen dio. Herritar hauen guztien 
artean, Antioko Baselizaren Lagunak elkartekoak dira 
konponketa eta txukunketa lanen bultzatzaile nagusiak. 
Azkenaldian, eliza barruan hainbat aldaketa bultzatu 
dituzte, hauen artean garrantzitsuena eserlekuen alda- 
keta izan da. Ekainetik aurrera, baselizaren izaerarekin 
bat datozen haritzez eginiko aulki sendoak izango dira 
Antion. Ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, aulki 
berrien inaugurazio ekitaldia egingo da. Bertan, Juan 
Mari Uriarte Donostiako gotzaina, Eusko Jaurlaritzako 
ordezkariak eta udal ordezkariak izango dira. Beraiekin, 
Felix Mendia eta Jose Roman Urkiola izango dira, 
Antioko Baselizaren Lagunak elkartearen berri eman 
diguten lagunak.

A ntioko  B aselizaren  L agunak 
e lkartea D om ingo Irigoien  o iartzuarra 
Zum arragako parrokoa izendatu zutenean 
sortu zen. Bere sorreratik elkarteko kidea 
den Felix M endiak esan digunez, "Garai 
hartan, boterearen gustukoak ez ziren apai- 
zak bidaltzen zituzten Zum arragara. Don 
Dom ingo fam ilia abertzale oso ezaguneko 
kidea zenez, Zum arragara bidali zuten".

Dom ingo Irigoien I942an heldu 
zen Zum arragara. Garai hartan, Antioko 
baselizan oso m eza gutxi em aten ziren eta, 
gezurra badirudi ere, parrokiako tresna 
zaharrak gordetzeko erabiltzen zen. "Nola 
izan daiteke hau parrokiaren ganbara!" 
esan om en zuen D om ingo Irigo ienek  
Antioko baseliza lehenengoz ikusi zuene- 
an.

Don Dom ingok baseliza berres- 
kuratzea erabaki zuen. H orretarako

Antioko Baselizaren Lagunak elkartearen 
sorrera bultzatu zuen. Pedro Arrizabalaga, 
Ram on Badiola, Luzio Idigoras, Javier 
Garin, Anjel Cruz Jaka... lehenengo kidee- 
tako batzuk izan ziren. E lkarteak Antion 
egiten zen guztiaren ardura hartu zuen eta 
San Pedro egunean asanblada nagusia egi- 
ten zuen.

Felix M endiaren esanetan, "garai 
hartan A ntioko baseliza egoera kaxkarrean 
zegoen eta jendeak ez zion garrantzia han- 
dirik em aten. Baselizak zerraila xum e bat 
zuen eta giltza Elizalden egoten zen, nahi 
zuen ororen eskura. E lkartearen  lanari 
esker, jendea Antiori behar bezalako balioa 
em aten eta bertara joaten  hasi zen".

Hauen guztien  artean , Felixek 
ondo gogoratzen duen m oduan, garai har- 
tan Francoren m in istraria  zen M anuel 
Fraga ere izan zen. "Reyes Korkostegi

O ñatiko  alkateak A rantzazu tik  U rbiara 
funikular bat egiteko asm oa zuen eta Fraga 
Oñatira eram an zuen. Reyesek Antio oso 
gustukoa zuenez, bertan ere izan ziren".

Lehenengo urte haietan, A ntioko 
Baselizaren Lagunak elkartekoek ez zuten 
berrikuntzarik  bultzatu . Baina, 1956an, 
koruaren azpian zegoen zutabeak, urte 
luzetan usteltzen egon ondoren, em an egin 
zuen eta atzealdeko pareta sabeldu egin 
zen. Don Dom ingok M anuel U rkola arki- 
tektu donostiarrari deitu zion eta, honek, 
konponketa lanak gidatu zituen.

Dena den, Antion egin den obra- 
rik handiena 1975ekoa izan da. "Don 
D om ingok argi zuen A ntiok berrikuntza 
sakonak egin behar zirela eta ez zuen pake- 
rik izan obra hauek egitea lortu zuen arte. 
1975eko proiektua ere M anuel Urkolak 
egin zuen", gogoratzen du Felixek.
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aren zaindariak
Obra hau oso sakona izan zen. 

"B arrualdeko paretak  estaltzen  zituen 
karea kendu zen, seroraren etxea bota zen, 
gangak kendu egin ziren egoera txarrean 
zeudelako, teilatua konpondu zen... Jende 
asko gangak kentzearen aurka zegoen, 
baina oso egoera txarrean zeuden".

O bra honek aurrekontu  handia 
izan zuen eta hau ordaintzeak sekulako 
buruhausteak  sortu  zizkien  A ntioko 
Baselizaren Lagunak elkartekoei. "Kotxe 
bat zozketatu genuen, Teila O perazioa egin 
genuen... H erritarrek diru asko em an zuten, 
baita udalak eta Foru A ldundiak ere, baina 
ez zen nahikoa... Espainiako gobernuak 
dirulaguntza em ango zuela agindu zigun, 
baina dirua ez zen heltzen".

D ena den, azkenean , 
Espainiako gobernuak ere dirua em atea 
lortu zuten. Felixek zeresan handia izan 
zuen hortan. "6 milioi inguruko zorra 
genuen eta bankua gure atzetik zebilen. 
Lehenengo hauteskundeak iritsi ziren eta 
U CDko kidea zen herritar batek, Alonso 
abizenekoa, niinistrari bat etortzekoa zela 
esan zigun. M inistrari hau Antiora eram a- 
tea lortu genuen eta baseliza asko gustatu 
zitzaion. A rkaitzetan ham aiketakoa eskaini 
genion eta 11 i uneoro bere ondoan nengoen, 
ea zer edo zer lortzen nuen".

H alako batean m inistrariak Felix 
M endiari honakoa galdetu zion: "zein da 
arazoa?". "A razoa 6 milioi pezeta dira" 
erantzun zion Felix M endiak. M inistrariak 
hori egina zegoela eta ham aiketakoa pri- 
m erakoa izan zela erantzun zion. "M anso 
ardoa atera genion eta oso ona zegoela esan 
zigun! Nik m iraria gertatu zela esan ohi 
dut".

A ntioko baselizak, zortzi mende 
zutik em an ondoren, bere edertasuna man- 
ten tzea ere ez da m irari m akala. 
Horretarako, obra handiez gain, lan txikia- 
goak ere egin behar dira. "Baseliza oso 
ondo zaindu beharra dago eta, horrek, eten- 
gabeko diru eta lan kostua suposatzen du. 
Zazpi urtetan behin, esaterako, egurraren 
hezetasuna neurtu beharra dago", dio Jose 
Roman Urkiolak.

Azken urteotan, dena den, institu- 
zioek  lehen baino laguntza handiagoa 
eskaintzen dute. "Udalak urtero dirulagun- 
tza eskaintzen digu. Horrez gain, udaleko 
langileak Antion lan egiteko prest ditugu 
beti. U dalaren laguntza izugarria  da. 
B estalde, herriko jende askok bere dirula- 
guntza em aten du eta grem io ezberdinetako 
langileek A ntioko baselizan doan lan egi- 
ten dute". P arrokiako  b ilteg ia  zena 
Zum arragako altxor handiena izatera pasa- 
tu da. Egun, m aiatza eta urria bitarteko 
igande eta ja iegun guztietan m eza em aten 
da, urtean 100 b iko te inguru  A ntion 
ezkontzen da...

Ostiral honetan, 
aulki berrien 
inaugurazio 

ekitaldia izango da

D on D om ingok hasitako lanak 
bere fru ituak  em an ditu beraz. Egun, 
A scensio Uribesalgo, Jesus Segurola, Luis 
M ari Garin, Felix M endia eta Jose Rom an 
U rkiola dira D om ingo Irigoienek hasitako 
lana egiten ari direnak. Sarreran aipatu 
bezala, euren azken ekarpena baselizako 
aulkien aldaketa lortzea izan da. Garrantzia 
gutxiko aldaketa dirudien arren, lan handia

em an du. Izan ere, honelako eraikin batean 
aldaketa txikiena ere kontu handiz egin 
behar da.

Jose Rom an U rkiolak azaldu digu 
aulki berrien ezaugarriak zeintzuk diren. 
"Orainarte Antion m ota ezberdineko aul- 
kiak zeuden. Guztiak aldatu ditugu eta 
baselizaren izaerarekin bat datorren disei- 
nua duten aulki erosoak  ja rri ditugu. 
E gurra topa tzea  asko kosta zaigu. 
A zkenean, egurraren  b ila  N orm andiara 
joan gara, hem en ez baitzuten 6-7 urte 
lehortzen egon den 5 m etro luzeko haritz 
oholik. Hainbeste denbora lehortzen egon 

ondoren, egur horrek sekulako bizi- 
raupena izango du. A ulkiak  
U rretxuko M odelos E zgubakoek  
egin dituzte eta lan bikaina egin dute. 
A ulki zaharrak  ez d itugu bota. 
Antion zeuden Abaltzisketako aul- 
kiak  koruan ja rr i ditugu. 
G ainontzekoak E itzako elizara eta 
San Cristobalera eram an ditugu".

A ulkien a ldaketarek in  A ntiok 
sekula baino itxura ederragoa izango du. 
Baina, Felix, Jose Rom an eta gainontzeko- 
ek zaindari lana egiten jarraituko dute. 
"Oraingoz Antion ez dago aldaketa edo 
berrikuntza lanen beharrik, baina hemen- 
dik urte batzuetara teilatua aldatu beharko 
da eta paretak konpondu beharko dira". 
A ntioko B aselizaren Lagunek baselizaz 
gozatzeko betarik ba ote dute? "etengabe 
zer hobetu daitekeen begira egoten gara".
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Goiargi: 20 urtc
Urretxu eta Zumarragako festa 
eta ekitaldi gehienetan euren 
ahotsak entzuteaz ohituak, 
Goiargi abesbatza betidanik hor 
egon dela iruditzen zaigu. 
Baina, abesbatza hau 80 
hamarkada hasieran sortu zen 
eta aurten 20 urte beteko ditu. 
Emakumez soilik osaturik zego- 
en Goiargiren lehen kantaldia 
1982ko uztailaren 1ean izan 
zen Zelai-Arizti zaharrean. 
Urteurrena ospatzeko, egun 
berean eta toki berean, kantaldi 
oso berezia eskainiko dute.

beharrezko abeslariak bazituzten arren, 
abesbatza batean ezinbestekoa den zuzen- 
daria falta zitzaien. Zum ardi elkarteko eta 
Z um arragako  parrok iako  abesbatzak  
zuzentzen zuen A ntonio Rey-rengana jo- 
tzea erabaki zuten. "Bixi G arziandia eta 
biok Antonioren etxera joan  ginen eta 
p roposam ena luzatu  genion. D enbora 
luzez eztabaida tu  ondoren, baiezkoa 
em an zigun". Ilusio haundiz, entseiuak 
hasi zituzten . P ixkanaka, em akum e 
gehiago anim atu ziren eta, gutxira, 60 
em akum e elkartzea Iortu zuten.

P olik i-po lik i, abesbatzak  jen - 
daurrean aritzeko beharrezko m aila lortu 
zuen. Baina, horretarako, ondo abesteaz 
gain, abesbatzari izen bat jarri behar zi- 
tzaion. A besbatzako em akum eek botatako

proposam enen artean, Bixi Garziandiarena 
aukeratu zuten: Goiargi.

Goiargi, 1981eko 
Santa Anastasietan 
Maite Palaciosi bota 

zioten erronkaren 
ondorioz jaio zen

Abeslari finak, zuzendari prestua, 
izena... M aite eta bere lagunak lehen ema- 
nald ia eskain tzeko  p rcst zircn  jada. 
A besbatza berriak !982ko Zum arragako

G oiarg iren  sortzaile  eta 
bultzatzaile nagusia M aite Palacios 
izan zen. U rretxuko jaietan herriko 
koadrila ezberdinek eskaintzen zuten 
kantaldian, M aitek eta bera bezala 
m usikazaleak ziren hainbat lagunek, 
urtero elkarri galdera berak egiten 
zizkieten: "Zer dela eta ez dute em a- 
kum e gehiagok  parte hartzen? 
Zergatik ez dugu bi herriotako em a- 
kum eok abesbatza bat osatzen?".

1981eko S anta A nastasia 
jaietan, M aiterekin eta bere lagune- 
kin zegoen gizonezko batek hauen 
elkarrizketa entzun zuen eta M aiteri 
bi herriotako em akum eak abesbatza 
batean elkartzeko ez zela gai esan 
zion. Iruzkin honek M aite mindu zuen eta 
em akum ez osatutako abesbatza bat sortze- 
ko eginahalak egitea erabaki zuen.

Garai hartan, M aite solfeo irakas- 
lea zen. G ainontzeko irakasleei bere asm oa 
azaldu zien eta hauek babesa eskaini zio- 
ten. "G urasoen elkarteko zuzendaritzari 
m usika eskolako egoitza eta pianoak era- 
biltzeko baim ena eskatu nien eta baiezkoa 
eman zidaten. H urrengo pausua, m usikaza- 
leak ziren em akum eei banan-banan bilera 
baterako deitzea izan zen".

B ilera hartara 35 em akum e azaldu 
ziren. "Hauetako batzuk em akum een abes- 
batza sortzea ezinezkoa izango zela uste 
zuten, baina baikorrenok gure ikuspuntua 
nagusitzea lortu genuen". Lanean hasteko
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kantuan
baki nuen. A besbatzako nesken lanerako 
borondatea ikusi zuenean, ezin izan zion 
gure proposam enari uko egin", dio M aite 
Palacios-ek.

X abier Barriolaren zuzendaritzape- 
an, Goiargi abesbatza mistoa izatera pasa 
zen. M aite Palacios, berriro ere, jende  bila 
hasi zen. "Tabernetan eta, abestea gustuko 
duten gizonezkoak abesbatzan parte hartze- 
ra gonbidatu nituen". A besbatza m istoak 
!984ko ekainaren 22an eskaini zuen lehen 
kontzertua, A ntioko baselizan.

H andik  gutxira , udazkenean,
G ipuzkoako A besbatzen I. Topaketa antola- 
tu zuten  U rretxu-Z um arragan . Egun 
G oiarg iko  lehendakaria  den Pitus
Berriotxoak ederki asko gogoratzen du eki- 
taldi hura. "Goizean abesbatzak bi herrieta- 
ko auzoetan aritu ziren eta arratsaldez, guz- 
tiok elkarrekin, kontzertua eskaini genuen".

_

■a 943 72 02 15 - Faxa 943 72 52 91 
Secundino Esnaola 2, ZUMARRAGA

ja ietan egin zuen jendaurreko aurkezpena, 
Z um ardiko abesbatzarek in  batera. Zelai- 
Arizti zaharrean izan zen kantaldia Iñaki 
Linazasoro idazle zum arragarrak aurkeztu 
zuen e ta  sekulako  harrera izan zuen. 
L ehenengo  saioan izandako arrakastak , 
G oiargiko einakum eak orduan eta gogorrago 
lan egitera anim atu zituen.

Baina, handik gutxira, Goiargiko 
em akum eek alb iste  txar bat ja so  zuten: 
A ntonio Rey-k hiru abesbatza zuzentzea 
gehiegizko lana zela eta Goiargi utzi behar 
zuela esan zien. Goiargikoak ez zeuden hain- 
besteko lana em an zuen abesbatza bertan 
behera uzteko prest eta beste zuzendari baten 
bila hasi ziren. "Buruari bueltaka aritu nin- 
tzen eta, azkenean, Legazpiko abesbatzako 
zuzendaria zen X abier Barriolari deitzea era-

Baina, Goiargikoek, herrian ham ai- 
ka ekitaldi antolatzeaz eta kontzertu ugari 
eskaintzeaz gain, herritik kanpo Urretxu eta 
Zum arraga ezagutzera em an dituzte. Izan 
ere, urte hauetan guztietan, m akina bat irte- 
era egin dituzte: A lem aniara, Frantziara, 
Espainiako hainbat tokitara... Garai batean, 
lehiaketetara ere aurkezten ziren. Honela, 
Aviles eta Egea de los Caballeroseko lehia- 
ketak irabazi zituzten eta 90eko ham arkada 
hasieran Tolosako lehiaketa sonatuan parte 
hartu zuten.

1992an X abier Barriolak Goiargi 
utzi zuen eta berak utzitako lekukoa Jabier 
A rratibelek hartu zuen. Goiargikoak, gai- 
nontzeko zuzendariekin bezala, oso gustura 
daude. "Zuzendari guztiekin oso gogor lan 
egin dugu. Bokalizazio eta arnaste ikastaro- 
ak egin ditugu, beste zuzendari batzuekin 
abestera moldatu gara... Entseiuetara sekula 
ez gara berriketan egitera joan  eta hau oso 
nabaria da: lehen baino abesti zailagoak 
abesten ditugu eta hizkuntza ezberdinetan 
gainera (alem anieraz, frantsesez...)".

Lan honi guztiari esker, bi herriota- 
ko jende askok kantuan ikasi du eta herriko 
kantuzaletasuna hazi da. Gainera, Goiargiren 
eskutik, herrian abesbatza berriak sortu dira: 
K im ets, G oiargi Txiki e ta  gazte txoenen
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abesbatza. "Hauek guztiak m usika esko- 
lan aritu direnez, m usika-kultura dute. 
Kimets G oiargiren harrobia izan zitekeela 
uste genuen, baina K im etseko neskek 
euren kontura jarraitzea erabaki dute".

Hala izanik, egun ere abeslariren 
bat behar duten bakoitzean kantuzaletasu- 
na duen jendearengana jo  eta taldean sar- 
tzea proposatzen diote. "Taldeko kideok 
zaletasun handia dugu. Dena den, garai 
batean 75 lagun inguru aritzen ginen eta 
egun 40 besterik ez gaude. Hauetatik 18 
em akum e hasieratik  gabiltza. 
G izonezkoei dagokionez, 10 besterik ez

ditugu. Goiargiko ateak denentzat zabalik 
daude, batez ere gizonezkoentzat...".

A besbatzan prim erako giroa aur- 
k ituko dutela diote Pitus eta M aitek. 
"Goiargiko kideen artean oso harrem an 
ona dugu. Abesteaz gain, urtero irteera bat 
egiten dugu eta, garai batean irteeretan 
bakoitza bere koadrilatxoarekin joa ten  
bazen ere, egun denok elkarrekin ibiltzen 
gara. Hau bizi dugun giro onaren isla da".

A urtengo irteera aste pare bat 
barru egingo dute: ekainaren 15ean eta 
16an Jacan izango dira kantuan. Aragoitik

bueltan , u rteu rrena ospatuko  dute. 
H orretarako , lehen em anald iaren  20. 
urteurrena betetzen den egunean, uztaila- 
ren lean , kon tzertua  eskain iko  dute. 
K ontzertu  hau. lehenengo  em anald ia 
bezala, Zelai-A riztin izango da eta Iñaki 
L inazasorok aurkeztuko du. Bertan, urte 
hauetan guztietan abestu dituzten hainbat 
abesti eta aurten prestatu dituztenak abes- 
tuko d ituzte . B ukaeran, o rainarteko  
zuzendari guztiei oroigarri bat em ango 
diete eta urte hauetan guztietan abesba- 
tzan aritu diren guztiek azken kanta abes- 
tuko dute. Iñaki O lazabal zena ere ez da 
handik urrun ibiliko.

Urte hauetan  guztietan 
irteera ugari egin dituzte. 

Argazki hau Alemanian atera  zuten.
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Goierriren 50. urteurreneko 
ospakizun ekitaldiak

G ehienek  dakizuen  m oduan, 
Goierri Kirol E lkartea bere 50. urteurrena 
ospatzen ari da aurten. Hori dela eta, urte 
hasieraz geroztik, hainbat ekitaldi berezi 
antolatu dituzte. Datozen egunetan, urteu- 
rrena ospatzeko antolatu dituzten ekitaldi 
nagusiak izango dira.

Ekainaren 15ean, elkarte ezberdi- 
nen arteko G astronom i Lehiaketa izango 
da. Lehiaketa honetan, U rretxuko 
elkarte  guztiek  eta
Z um arragako  U rola eta 
G aleperra elkarteek , 
m akailua presta tuko  
dute "a joarriero" 
erara.

Ekainaren 17tik 
21era b itartean , 
hitzaldiak eta dia- 
positiba em anal- 
diak  izango dira.
A z p im a rra g a rr ie n a ,
Edurne Pasaban mendi- 
zale tolosarrak ekainaren 
21ean, arratsaldeko  7etan 
Pagoeta antzokian, eskainiko duen 
diapositiba em analdia eta hitzaldia izango 
da.

Hurrengo egunean, larunbatean, 
kirol ek itald i ezberd inak  izango  dira 
G ernikako A rbola plazan. Hasteko, 3X3 
saskibaloi txapelketako azken fasea joka- 
tuko da. O ndoren, 6,25 m etrotatik jaurtike- 
ta txapelketa izango da.

Horrez gain, goizean zehar, men- 
dizale sailaren eskutik eskalatzeko eta rap- 
pela egiteko aukera izango da, ehiza sek- 
ziokoek txakurren erakustaldia egingo dute 
eta m unduko arrantza txapeldun ezagunek

euliak nola jartzen diren erakutsiko dute. 
G oizeko 1 l:30etan, berriz, San Juan pilota 
txapelke tako  finalak  jok a tu k o  dira 
Ederrena pilotalekuan.

Egun berean, arratsaldeko 4etatik 
aurrera, Urretxu eta Zum arragako kaleak 
zeharkatuko  d ituen gaz te txoen tzako  
Bizikleta Festa, xake jardunaldi azkarrak 
eta, Isaak Jim enoren eskutik, ehiza-hegaz- 

tien erakusta ld ia  izango dira. 
B estalde, haurrek , jo k o ak , 

buruhaundiak eta txokola- 
tada ere izango dituzte. 

San Juan egu- 
naren bezperan , 
ekainaren  23an, 
ekitaldiak goizean 
goiz hasiko dira. 
8:30etan, ziklotu- 
risten III. ibilaldi 

herriko ia izango 
da. lOetan, berriz, 

plater tiraketa izango 
da O driozolako kanpan. 

E guerdiko 12:30etan, 
elkarteko  hildakoen  aldeko 

m eza ospatuko da San M artin de 
Tours parrok ian . O ndoren, eguerd iko  
2:30etan, bazkari herrikoia izango da Etxe- 
Berri ja tetxean. Bazkarira, nahi duen herri- 
tarrak ere joan daitezke. Txartelak ekaina- 
ren lOa bitartean salgai izango dira Goierri 
elkarteko tabernan.

Ekitaldi hauez guztiez gain, aur- 
ten ere, Goierri K .E.-k Irim ora Igoera anto- 
latuko du San Juan egunerako. Bestalde, 
ekainaren 17tik 30a bitartean, Goierriko 
sail ezberdinetako argazki zahar eta berrien 
erakusketa izango da Juan de Lizarazu are- 
toan.

Muntaia eta instalakuntza elektrikoak 
Enpresa mantenua 
Argiteria publikoa

Denda: Ipeñarrieta 4, 943 72 09 50
Tailerra: Mugitegi, ® 943 72 42 66 

Mugikorra: 919 442 617

20700 URRETXU

TABERNA

JATETXEA

Piedad kalea, 14 «  943 72 08 19
ZUMARRAGA

Belardenda, dieraeta errejimen 
elikadura 
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Eitzako seme baten ohoretan

Hil honetan Eitzako festak izan direla 
eta, Zumarragako auzo honekin lotu- 
riko istorio baten bila jo dugu Anjel 
Cruz Jaka Legorbururengana. Anjel 
Cruzek, nola ez, Eitzako eta bertako 
etxeetako historiari buruzko orrialde 
mordoxka bat idatzi du bere idazma- 
kina zaharrean. Hauek guztiak, esku- 
zabaltasunez, gure esku jarri ditu. 
Guztien artean, joan zen mendearen 
hasieran Eitzako Pilotoenean jaio zen 
Jose Antonio Zabaletaren istorioa 
hautatu dugu. Jose Antonio Zabaleta 
Anjel Cruz Jakaren laguna zen. 36ko 
gudan Euskal Gudalostearekin borro- 
kan aritu zen, 1937ko udaberrian atxi- 
lotu eta fusilatu zuten arte. Hona 
hemen Anjel Cruz Jakak Eitzako 
semea zen bere lagunaz idatzitakoa.

"Beste asko bezala, Eitzara esne 
bila igotzen nintzen eta, 1924 inguruan, 26 
zenbakia zuen etxeak P ilotoenea izena 
zuela jak in  nuen. Izan ere, garai bateko 
bere jabea, bertan jaio  eta Getarian bizi zen 
marinel bat izan zen.

1920ko ham arkadan, bertan, Juan 
de Zabaleta P ildain, Josepha de Peña 
Garicano ("la m orenita") eta euren seme- 
alabak bizi ziren: Jose Antonio, Isidro, 
Nicolas, M ercedes eta Paquita. Eurekin 
guztiekin harrem an handia izan nuen, urte 
batzuk beranduago, nire kalera, Elizkalera, 
jaitsi baitziren bizitzera.

A ntzeko adina genuenez, Jose 
Antonio eta biok lagun m inak egin ginen. 
1927tik 1937ra bitartean m akina bat bizi- 
pen igaro genituen elkarrekin: ikasketak, 
txangoak, Pagolako baratzean fruta lapu- 
rretak... N eskekin ibiltzen ere elkarrekin 
hasi ginen.

Elkarrekin bizi izandako abentura 
txikietako bat 36ko San Ferm inetan, izan 
zen. Jose A ntoniok kam ioi bat Iruñera 
zihoala jakin zuen eta polizoi moduan 
kam ioiko errem olkera igo ginen. Iruñean

prim eran ibili ondoren, trena hartu eta 
etxera itzuli ginen baratxuriak sorbaldatik 
tx in tx ilik  gen ituela. H ala, gure am ak 
engainatzea lortu genuen.

H andik astebetera guda hasi zen. 
G utxira, gure ideien alde borrokatzera joan 
g inen. Jose A ntonio , berehala , Euskal 
G udalosteko lan-talde nagusiko kide egin 
zuten: C andido de Saseta kom andante 
nagusiaren laguntzailea. Ordutik, Candido 
non Jose Antonio han, egun asko em an 
genituen elkar ikusi gabe.

1937ko otsailean Asturiasera joan 
ginen Francoren gudalosteek Oviedon eza- 
rri zuten setioa haustera. Bertan nengoela, 
Fueso herrian, Jose Antoniorekin topo egin 
nuen. Bezperan etsaiek Saseta hil zutela 
e ta  gauez etsaiek  hartu tako  ingurura 
S asetaren  gorpua berreskuratzera  joan  
behar zela esan zidan. Gau hartan ez nuen 
lo egiterik izan.

H urrengo  go izean , Jose 
Antoniok, lur jo ta , gudu-zelaian ez zuela 
hildakoen gorpurik aurkitu esan zidan. 
D irudienez, frankistek gorpu guztiak zulo 
batean hilobiratu zituzten.

Bi hilabete beranduago, berriro 
ere Jose A ntonio topatu nuen. O raingo 
honetan Euskal Herrian geunden eta fran- 
k isten erasoald ia  bortitza  zen. Jose 
A ntonio A ralar bataloiko kom andantea zen 
eta, gu bezala, a tzeraeg iten  ari zen. 
Jantziak odolez zikindurik zituen eta ea 
zauriturik zegoen galdetu nion. "Ez da nire 
odola" -erantzun zidan- "atzeraegiten sor- 
balda gainean eram an dudan nire gudari 
batena da". Hau izan zen Jose Antonio 
bizirik ikusi nuen azken aldia.

Handik gutxira biok preso geun- 
den. Bera Santoñako gartzelan sartu zuten 
eta ni M iranda de Ebroko kontzentrazio- 
esparru batean. H ilabete batzuk berandua- 
go, Soriako langile bataloi batean nengoe- 
la, Jose A ntonio D erioko hilerriko pareten 
aurrean fusilatu zu te la jak in  nuen.

Beranduago, bere aitorleari, hil 
aurreko uneetan, Zum arragako parrokoari 
bere idatzi bat em ateko eskatu ziola esan 
zidaten. Parrokoak idatzi hau elizako pul- 
pituan irakurtzea nahi zuen. Bertan, bere 
herriari barkam ena eskatzen zion eta bera 
barkatzen hiltzen zela zioen”.
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E z k e r  A b e r t z a l e a r e n  e s t r a t e g i a  p o l i t i k o a r e n  i n g u r u a n

Otamotz aldizkarian apirileko 
alean Bere-k idatzitako iritziei eran- 
tzutera nator. Bere, zure iritziak oker 
daude. Edo ez gara herri berean 
bizi...

Artikuloaren ideia nagusia da 
ezker abertzalea ez dela gai bere 
proiektua aurrera eramateko, nahiz 
eta borondate ona izan, ETA oztopo 
gaindiezina dela gure ideiak herrira 
iristeko.

Badira, jadanik, hamar bat 
urte ni ezker abertzalearen inguruan 
hasi nintzela ibiltzen. Jarrain, AEK-n 
ikasten... eta orain Batasunan. 
Denbora luze honetan ez dut ikusi nik 
hainbeste jende orain bezala ez 
manifetan, ez batzarretan, ezta ezker 
abertzaleko erakundeen egituretan 
ere. Jendea, gazteak behintzat, 
badago.

Beste aldetik, errepresioa 
gure herrietan inoiz ez da izan hain 
zuzena eta jasangaitza. Detenituak, 
exiliatuak, torturatuak, espetxeratuak, 
jipoituak, ilegalizazioak... azkenengo 
hilabetetan denetarik sufritu behar 
izan dugu. Era berean, erantzun 
zabalak eta masiboak egin dira. 
Urretxu-Zumarraga egunkarietako 
lehenengo orrian egon da eta hau ez 
da inoiz pasatu. Horregatik, eta hau 
da erantzuteko beharraren arrazoi 
nagusia, min egin dit zuk orain herria- 
ren aurrean ezker abertzalearen 
kanpo zaudela Otamotzetik hain 
garbi esateak. Zergatik orain? Aralar- 
eko kideak bezala, etsaiak hortzak 
erakusten dituenean, badaezpada 
argi geratu dadila ez zaudetela gure- 
kin. Oker zaudete.

Zorionez, ezker abertzaleak 
badauka proiekto politiko koherentea 
Euskal Herrirako. Argi dago akatsak

egin ditugula azkenaldian (hor daude 
maiatzaren 13ko emaitza kaxkarrak). 
Baina ezker abertzaleak azkeneko 
hamarkadan zuzen zuzenean asmatu 
du bere estrategia politikoan. Eta hau 
da estatu espainola eta frantsesa 
gure aurka hain aztoratuak egotearen 
arrazoi nagusia. Badira urte batzuk 
badakigula estatuek ez digutela ezer 
emango negoziazio batean, eta 
Euskal Herri independiente eta sozia- 
lista batekin esnatuko garen egun 
magikorik ez dela iritsiko. Gure herria 
guk bakarrik eraiki behar dugu. 
Alternatiba Demokratikoa plazaratu 
zenean 1995an ideia hau lantzen 
joan zen eta hortik etorri zen ETAren 
tregua.

Lizarra Garaziko akordioan 
argi geratzen zen gatazka politikoa- 
ren arrazoiak politikoak zirela, Euskal 
Herria ukatua zegoela eta ondorioak 
(ETA barne) horregatik zirela. Eta 
gatazka konpontzeko autodetermina- 
zioa onartu behar zuten Estatu espai- 
nol eta frantsesak. Lau urte beran- 
duago, Batasunak jarraitzen du hori 
pentsatzen.

Garai horretatik bi ikasgai 
atera ditugu. Lehenengoa, nazio erai- 
kuntza da abertzaleen eginbeharra. 
Bigarrena, autodeterminazioa da 
gatazkaren irtenbide bakarra. Atzera 
joan dira beste batzuk, ETA dela ara- 
zoa, ETArik gabe dena posible dela 
eta horrelakoak entzuten ari gara 
berriro abertzale batzuen ahotik. 
Oker zaudete.

Baina garai hauetan, ezker 
abertzalearen estrategia politikoaren 
zutabe nagusia nazio eraikuntza da. 
Hau da, Madril eta Parisen zain egon 
beharrean, goazen instituzio eta suje- 
to nazionalak eraikitzera. Zazpi pro-

bintzietako Herri bat bezala pentsatu 
behar dugu. Jadanik libre izango 
bagina bezala. Udalbiltzatik hasita 
Liburutegi nazionalera, Euskal 
Meteorologia Institututik Unibertsitate 
nazionalera. Era berean, hor daude 
Zuberoa plana, anai txikiak laguntza 
behar duelako, edo selekzio naziona- 
len aldeko ekimena, edo Euskal 
Karneta erabiltzearena (EHNA 
hemendik gutxira hasiko da egiten 
gure herrietan). Norberak jakin behar 
du non ikusten duen bere burua.

Demagun, komikiak gusta- 
tzen zaizkizula eta ez dagoela elkarte 
nazional bat non komikiaren inguruko 
istorioak lantzen diren, Espainian, 
Japonen edo Kuban egon daitekeen 
bezala, Euskal Herri osoko horrelako 
elkarte bat izan behar dugu (ez du 
balio Euskal Autonomiakoa izateak). 
Hau, noski, adibide bat besterik ez da 
eta lehentasun gutxikoa, baina egin 
beharrekoa ere.

Eta horrelako ekimenetan lan 
egin nahi ez izana ez da ETA dagoe- 
lako. Nire ustez, beldurragatik izan 
daiteke, beldurra errepresioari (egon- 
go delako) eta beldurra etorkizunari, 
aldaketari. Beldurra izatea normala 
da, gizakien baitan dago, biziraupe- 
nerako balio digu. Batzuetan ez 
borrokatzea eta era berean jarraitzea 
da onena, bai. Baina beste batzuetan 
ez dago beste erremediorik eta borro- 
katu behar da. Euskal Herrian hori 
gertatzen da, ez badugu gure kabuz 
gurea egiten desagertuko gara herri 
bezala. ETAren aitzakiarekin, Bere, 
oker zaude.

Peio Galvez (Batasunkidea)

FAMILIA BABES ASEGURUA, honako guztiak barne:
-MEDIKUNTZA PRIBATUA. ^ r ■ M H - B A B E S  JURIDIKOA: abokatu pribatua.
-HORTZ KLINIKAK. M 8  -HERIOTZ ASEGURUA.
-TRAFIKO ISUNEN ERREKLAMAZIOAK.I ■ , | P  M - IS T R I P U  ASEGURUAK.

-BIDAIA LAGUNTZA.

Labeaga, 16 URRETXU La Previsora Bilbaina, S.A. GUGGEMHEIM BILBAO
*  943 72 93 69 7

Aseguru etxea museoari atxikituriko enpresa
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Adrian, hori da 
hori zorionta- 
sun aurpegia! 
Real Madrileko 
zaletua al 
zara? Zorionak 

ondo ibilil

Ana, hori da 
hori txintxo aur- 
pegia duzunal 
Zorionak eta 
segi orainarte 
bezain formal!

Asun, argazki- 
lariak Eitzan 
harrapatu 
zaitu... ez gene- 
kien horren 
parrandazalea 
zinenik!

Eneritz,
Kilometroak 
egunerako zinta 
erostea ahazten 
bazaie, badakite 
nori eskatu! 
Zorionak!

Iban, behingoz 
eguzkia atera 
da eta zu itza- 
letan ezkutatu 
al zara? 
Zorionak eta 
ondo ibili!

Imanol, zuri 
ere burua hazi 
al zaizu? Aurki 
bi orrialde 
beharko ditugu 
zuen buruak 
sartzeko!

Janire, hori da 
hori marimais- 
tra aurpegia 
duzuna! 
Irakaslea baino 
okerragoa izan- 
go zara!

Kakun, zerta- 
rako makurtu 
zara horren- 
beste? Ondo 
pasa urtebete- 
tze eguna!

Mari Carmen,
UEFArako sail- 
katu dela eta 
Denilson gustu- 
ra izango duzu! 
Zorionak eta 
ondo ibili!

Miren, ez ieza- 
guzu aurpegi 
hori jarri neska, 
ikaratu egingo 
gaituzu eta! 
Zorionak eta 
ondo ibili!

Aitor, oraingo- 
an ere bihurri- 
keriaren bat 
prestatzen ari 
al zara? 

,Zorionak eta 
ondo segi!

Ander, alaitu 
ezazu aurpegia 
motel, urtebe- 
tetze egunean 
opari bikainak 
jasoko dituzu 
eta! Zorionak!

Balen, injenieri- 
tza ikastera joan 
al zinen zure 
garajean kotxea 
sartzeko egin 
beharrekoak 
ikasteko?

Eukene, ez al
duzu argazki 
kamera berria 
erosteko asmo- 
rik? Merke 
asko daude 
ba... Zorionak!

Ibon, zer dela 
eta zaude 
horren serio?
Ea urtebetetze 
egunean alaia- 
go ikusten zaitu- 
gun! Zorionak!

Iñaki, ez al 
duzu entzun 
solariumean 
azala belztea 
txarra dela? 
Zorionak eta 
ondo ibili!

Jon, Heidiren 
anaia gaztea al 
zara? Zure 
arreba honez- 

v kero zaharren 
egoitzan izan- 
go da...

Leire, hurrengo- 
an argazkilariari 
flasha pizteko 
esaiozu! 
Zorionak eta 
ondo pasa urte- 
betetze eguna!

Maria, zure 
izenkideari 
bezala, zuri ere 
Jainkoa agertu 
al zaizu? 
Zorionak eta 
ondo ibili!

Miren, kapela 
buruan eta ibili 
munduan. Ez 
zineten zuek 
galduko 
Donostia ingu- 
ruan! Zorionak!

Aitor, jakin al 
daiteke zer 
arraio dela eta 
zauden horren 
pozik?
Zorionak eta 
ondo ibili!

Ander, kontu 
handiz altxa zai- 
tez, bestela Shin 
Chanek baino 
koskorreko han- 
diagoa hartuko 
duzu eta!

Celia, ez gene- 
kien horren lo- 
tsatia zinenik... 
ez zaitez 
Generen atze- 
an ezkutatu! 
Zorionak!

Gaizka, lehe- 
nengo jaunar- 
tzea egin ondo- 
rengo argazki 
bat pasa ieza- 
guzu!
Zorionak!

Idoia, itxi 
ezazu ahoa 
gainontzekook 
ere arnasa 
hartzeko esku- 
bidea dugu eta! 
Zorionak!

Irati, hori da 
hori txintxo aur- 
pegia duzuna... 
Ikastolan ere 
horren txintxo 
ibiltzen al zara? 
Zorionak!

Jon, hori da 
hori xelebre 
aurpegia duzu- 
na! Zu ere 
bihurrikeriak 
egiten abila 
izango zara!

Maddi, egungo 
umeek deneta- 
rik duzue eta 
halere ez digu- 
zue irrifarre 
txiki bat ere 
eskaintzen!

Maria Dolores,
ez iezaguzu 
horrela begira- 
tu oraindik ez 
dizugu ezer 
txarrik egin eta! 
Zorionak!

Mirian, etxeko 
gortinari zati 
bat kendu al 
diote zuri 
buruan jartze- 
ko? Zorionak 
eta ondo segi!

Sofia, zer 
demontre egin 
dizute buruan? 
Ez gaitu batere 
harritzen zure 
bekoskoak...

» f

Aitor, zure 
arreba bezain 
bihurria al zara! 
Hau da hau 
mutrikuar koa- 
drila! Zorionak 
eta ondo segi!

Ander, segi- 
zak “interesan- 
te” aurpegi hori 
jartzen eta egu- 
nen batean 
ligatuko duk! 
Zorionak!

Cristina, zein 
da aurrean jarri 
zaizun 
buruhaundi 
hori? Zorionak 
eta ondo ibili!

Gurutz, hori da 
hori txintxo aur- 
pegia duzuna! 
"La vida es 
bella’’ filmeko 
haurra dirudizu! 
Zorionak!

Igor, denbora 
gehiegi eman 
duzu azterke- 
tak prestatzen 
eta burua hazi 
zaizu... 
Zorionak!

Itziar, hori da 
piruleta puska 
jan duzuna... 
Ezpainak eta 
mingaina gorri- 
gorriak utzi diz- 
kizu! Zorionak!

Jone, zuzendu 
ezazu burua, 
bestela bihar 
sekulako lepo- 
ko mina izango 
duzu eta! 
Zorionak!

Maitane, azke- 
nean irrifarrea 
eskaini digun 
haur bat topatu 
dugu! Zorionak 
eta segi horren 
irrifartsu!

Martintxo, hori 
da hori bihurri 
aurpegia duzu- 

' ' • ■ n a !  Zorionak 
eta ondo pasa 
urtebetetze 
eguna!

Nerea, beti 
kexaka baina 
argazkian ere 
mutil parea 
aldamenean 
duzula ageri 
zara! Zorionak!

Alberto, orain- 
goan ere ospa- 
kizun batean 
harrapatu zai- 
tugu! Ez zara 
ez galduko! 
Zorionak!

Antziñe, hori da 
hori orrazkera 
dotorea! 
“Operacion 
Triunfo”-ko Rosa 
de España diru- 
dizu!

Ekaitz, txintxoa 
dirudizun arren 
zer edo zerga- 
tik ipiniko zizu- 
ten izen hori... 
Zorionak eta 
ondo ibili!

Ibai, etzazu 
txintxo aurpe- 
gia jarri, bada- 
kigu bihurri 
xamarra zarela 
eta! Zorionak 
eta ondo ibili!

Imanol, hori da 
hori flekilloa! 
Gomina erabil- 
tzen al duzu? 
Zorionak eta 
ondo pasa urte- 
betetze eguna!

Janira, zapia 
buruan eta ibili 
munduan, ea 
irrifarre txiki bat 
eskaintzen 
diguzun 
hurrenguan!

Josepi, hori da 
hori mendizale 
itxura duzuna! 
Iñaki Beitiaren 
omenezko 
martxan parte 
hartu al duzu?

Maite, azkenal- 
dian nahiko 
eguraldi petrala 
izan dugu, baina 
ez da hainbes- 
terako neska! 
Zorionak!

Mikel, hori da 
hori izu aurpegia! 
Aznar dutxatik 
irteten ikusi al 
duzu? Ezingo 
zaitugu zoriondu 
orduan...

Nerea, katekis- 
tekin pastel 
gehiegi jatea- 
gatik gelditu al 
zaizu aurpegi 
hori? Zorionak 
eta ondo ibili!

jJZorionak!

Pablo, Marujita 
Diazek baino 
“flekillo” xele- 
breagoa duzu, 
motel! Zorionak 

ondo segi!

Rodri, NBAko 
jokalarien kolo- 
rea hartzera 

al zinen 
Katalunia alde- 
ra? Zorionak!

Udane, horre- 
lako neska poli- 
tak ez al digu 
irrifarre txiki bat 
eskaini behar? 
Zorionak eta 

ibili!

Unai, azken 
urtebetean 
gaizki portatu 
zarenez, azken 
tokian jarri zai- 
tugu! Zorionak 

ondo segil
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Mendi martxa

Bost urte pasa dira jada, 
Urretxu eta Zumarragako hainbat 
elkartek Iñaki Beitia euskaltzale eta 
mendizalea zena gogoratzeko mendi 
martxa antolatzea erabaki zutenetik. 
Iñaki Beitiaren omenezko martxa 
Euskal Herriko martxa garrantzitsue- 
netakoa izatera iritsi dela esan deza- 
kegu. Lehen ekitaldia irailean izan zen 
eta 160 izan ziren partehartzaileak. 
Bigarren edizioa uztailean izan zen eta 
175 lagunek parte hartu zuten. 
Hirugarren edizioaz geroztik mendi 
martxa maiatzeko hirugarren igandean 
ospatu da eta izena eman dutenen 
kopuruak etengabe gora egin du:

1999an 311 izan ziren, 2000. urtean 
477, iaz 596 eta aurten, azkenik, 693.

Datu hauek argi eta garbi era- 
kusten dute Iñaki Beitiaren omenezko 
mendi martxak Euskal Herria osoan 
lortu duen sona. Izan ere, urtero 
Euskal Herriko txoko guztietako men- 
dizale ugari hurbiltzen dira Urretxu- 
Zumarragara mendi martxa honetan 
parte hartzera. Hauek guztiek, gure 
herrietako eta inguruko mendietako 
paraje ederrenak ezagutzeko aukera 
izaten dute. Herritar askok ere, mendi 
martxari esker, etxe ondoan izan arren 
ezagutzen ez zituzten paraje zoraga- 
rriak ezagutu dituzte.

Mendi martxa euskal mendi- 
zaleen festa handia bilakatu izanaren 
"errudunak" maiatza aurreko hilabete- 
etan eta mendi martxaren egunean lan 
itzela egiten duten antolatzaileak dira. 
Urtero ibilbidean berrikuntza erakarga- 
rriak sartzen saiatzen dira, eskuorri eta 
web-gune erakargarriak prestatzen 
dituzte... eta, batez ere, martxaren 
egunean partehartzaileei zerbitzu 
bikaina eskaintzen diete. Aurten ere, 
lan bikaina egin dute eta partehartzai- 
leak nekatuta, baina gustura eta dato- 
rren urtean ere parte hartzeko asmoz 
itzuli dira etxera. Hona hemen aurten- 
go mendi martxaren kronika laburra.
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arrakastatsua
Goizeko 6ak baino lehenxea- 

go, artean egunak guztiz argitu gabe, 
giro bikaina zegoen jada Kalebarren- 
Areizaga plazan. Ibilbide luzean parte 
hartu zuten 253 mendizaleak goizeko 
6etan abiatu ziren. Ordu pare bat 
beranduago, ibilbide laburrean parte 
hartu zuten 418 lagunak abian jarri 
ziren.

Eguraldi bikaina lagun, 
bakoitzak bere martxan, mendizaleek 
egun ederra igarotzeko aukera izan 
zuten. Bi ibilbideak toki beretik pasa- 
tzen ziren hainbat kilometrotan eta 
eguneko irudirik ederrena Izazpin 
gora zihoan ia 600 laguneko jende 
ilara izan zen.

Mendizaleen artean aparteko 
giroa izan zen eta Euskal Herriko 
txoko guztietatik etorritako mendizale- 
ak oso gustura ibili ziren. Hauetako 
askok, azken egunotan posta elektro- 
nikoz zorionak eman .dizkiete antola- 
tzaileei.

Izan ere, ia 700 laguneko par- 
taidetza duen mendi martxa antola- 
tzea batere erraza ez den arren, aur- 
ten ere antolatzaileak oso fin aritu 
dira. Anoa-postuetan, esaterako, 
azkenetakoak pasa zirenek ere ia 
denetarik aurkitu zuten. Ibilbidea bera 
ere, mendizaleen gustukoa izan da. 
Hauetako askok, Gabirin, Ezkion, 
Izazpi-Samiñon... ikus daitekeen pai- 
saia azpimarratu dute.

Hamaika eta erdiak aldera, 
ibilbide laburra egiten lehenengoa 
izan zen mendizalea heldu zen 
Areizaga-Kalebarren enparantzara. 
Hamar minutu beranduago, ibilbide 
luzea betetzen lehenengoa heldu zen. 
Hauen atzetik, pixkanaka-pixkanaka, 
gainontzeko mendizale guztiak heldu 
ziren. Ibilbide laburra egin zutenen 
denbora batazbestekoa 6 ordukoa 
izan zen. Ibilbide luzea egin zutenen 
artekoa, berriz, 9 ordukoa.

Areizaga-Kalebarren enpa- 
rantzan nekatuta baino gustura, egin- 
dako lanaz harro zegoen jendea ikus 
zitekeen. Batzuk, egindakoa ospatze- 
ko, baxoerdi batzuk hartu eta lagunar- 
tean bazkaltzera joan ziren. Besteak, 
pott eginda, zuzenean ohera.
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Luis De Arriba
Luis Saiamankan jaio zen eta 21 urterekin Zumarragara etorri zen lan bila. Patricio 
Etxeberrian hasi zen lanean eta bertan jarraitzen du lanean (egun Bellota). 
Jaioterrira oporretara joan zen batean, egun bere emaztea dena ezagutu zuen eta, 
handik gutxira, gazte beraz, ezkondu ziren. Izan ere, neskalaguna (Gene) senar- 
gaia noizean behin soilik ikusteaz berehala nazkatu zen.
Luis eta Gene oso ezagunak dira Argixaon, Urolaren zaletu finak baitira. Luisek 14 
urte daramatza Urolan delegatu lanean eta emaztea ahal duen partida guztiak 
ikustera joaten da.

Luisen ustez, delegatu lana ez da gogorra, baina herrietako futbol taldeen etorkizuna ez du batere ondo 
ikusten. “Lehen, jokalariak lortzeko txapelketak antolatzen genituenean, 300 gazte aurkezten ziren. Egun, 
60 aurkezten dira eta ez dugu non aukeratu. Gauzek dauden horretan jarraitzen badute, ezingo ditugu orai- 
narte izan ditugun talde guztiak mantendu.

-Zer izan nahi zenuen umetan?
Ez genuen horretan pentsatzen. Jaio nintzen herrian 
ikastetik lan egitera pasatzen ginen eta kitto.
-Aisialdian zer egitea atsegin duzu?
Telebista ikustea, ibiltzea eta Argixaora igotzea. 
-Bizitzeko toki bat?
Denoi gustatuko litzaiguke kostaldean bizitzea, baina 
Zumarragan ere primeran bizi gara.
-Urolan ikusi duzun jokalaririk onena?
Alberto Alejandro.
-Clemente ala Toshack?
Bat aukeratzekotan, Toshack.
-Argixaoko kantina ala Donostiako taberna bateko 
terraza?
Argixao ingurura joateak asko animatzen nau. Jende 
askok bertan bizi naizela uste du.
-Salamanca ala Reala?
Salamankarra naizenez, Salamanca taldea gustukoa dut, 
baina nire taldea Reala da.
-Realeko jokalaririk gustukoenak?
Xabi Alonso eta Javi De Pedro.
-Lehengo gazteak ala oraingoak?
Lehengoak zintzoagoak ziren.
-Ba al dago Urola ondo arbitratu duen arbitrorik? 
Arbitro kontua oso gaizki dago maila guztietan. 
Urolarekin, aurten, bereziki gaizki ibili dira.
- “ Hooligan”  batekin ezkonduta al zaude?
Emazteari futbola gustatzen zaio, baina zelaian talde 
bakarra ikusten du. Ezin dugu partida bat elkarrekin ikusi, 
beti Urolaren alde egiten baitu.
-Bigotea mozteko asmorik ba al duzu?
Ez dut inongo asmorik. Ezkontzeko moztu nuen eta ez 
dut berriro moztuko.
-Ilehoriak ala beltzaranak?
Beltzaran batekin ezkonduta nago, baina ilehoriak ere

gustuko ditut.
-Egindako azken oparia?
Emazteari oparitu nizkion kartera eta lepokoa.
-Eta jasotakoa?
Alabak oparitutako nezeserra.
-Data bat?
Ezkontza eguna: 1982eko urriaren 10a.
-Neska eta mutil izen bana?
Naiara eta Eneko.

-Zein egunkari irakurtzen duzu?
Diario Vasco.
-Gustuko telebista saioa?
Kirol emankizunak, lehiaketak eta dokumentalak (lehe- 
nengo La2-ekoak ikusten ditut eta, ondoren, 
ETBIekoak).
-Bereziki gorroto duzuna?
“Kotilleo”-koak ez ditut atsegin, baina gorroto ere ez. 
-Liburu bat?
Ez dut irakurtzeko ohiturarik.
-Filme bat?
“Juana la Loca”.
-Gustuko abestia?
Lehen denak atsegin nituen, egun ez dut musika jarrai- 
tzen.
-Soinu bat?
Arbitroaren txistuaren soinua partida amaieran, Urolak 
partida irabazten duenetan.
-Usain bat?
Larrosarena.
-Janari bat?
Janari guztiak atsegin ditut. Emazteari berak okerrago 
kozinatuko balu hobe izango litzatekeela esaten diot. 
-Ura ala...
Lehen poteatzea gustukoa nuen, baina orain ura edaten 
dut.
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SASIETA

M a ia t z a t ik  a u r r e r a  
Etor zaitez hilero gure furgonetara 
erabilitako sukaldeko olioa ekartzera.

IR R E T X U
IH IIeko  lehenengo 

ostegunetan 
9:00-13:00

ierkatukç^gtazan

Z U M A R R A G A L E G A Z P I C A R R E F O U R
O laberria

M A X I-E R O S K I
Ordizia

Hileko bigarren 
larunbatecan 
9:00-1.3:00.....

Hlleko lehenengo 
ostlraletan 
9:00-13:00___

Hileko lehenengo 
larunbatetan 
16:00-20:00.... .

Hlleko lehenengo 
larunbatetan 
10:00-14:00

Merkatuko plazan Udaletxeko plazan Aparkalekuan Aparkalekuan

Bilketa-egutegiaz kanpo olioa noiznahi jasoko da Garbigunean ere. 
j Helbidea: Deskargako bidea, G I-632 errepidea - 14,4 Km. -Tfoa: 943 72 39 53

Oharra Ez da jasoko autoetako 
olio zaharrik

Jatetxeek eta tabemek, bilketa berezia 
egiteko eska dezakete telefono honetara 
deituta:943 47 23 35 (Ecogras)

J.M. Iparragirre B.H.I.
Santa Barbara bidea z/g., Urretxu 

Telefonoa/faxa: 943 72 14 13-943 72 14 03 
Posta elektronikoa: jmiparragirre@edunet.es

Erdi mailako heziketa zikloa

Erizain laguntzailea
Osasun familia, A-D ereduetan 
Titulazioa: Erizaintzako laguntzaile-teknikaria 
Iraupena: 1.400 ordu (ikasturte bat eta erdi), 
lantegietan egiten den prestakuntza barne (400 ordu) 
Lanbide aukerak:

-Ospitaleko erizain laguntzailea 
-Lehen artapenetako laguntzailea 
-Kontsulta pribatuetan 
-Zaharren egoitzetan 
-Hortz-kliniketan laguntzailea 
-Gaixoen zaintza

Jose Mari Iparragirre B.H.I.

mailto:jmiparragirre@edunet.es
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