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HOTZARI AURRE EGlNEZ, 
ZUMARRAGAkTO PLAZAN GAZ- 
TETXO ETA HELPU ASkfO PILPU 
ZEN APENPUAREN 3AN, IXlAR 
OREXAK ETA AlTOR 
FURUNPARENAk' AURKEZTEN 
PUTEN E U S K A R A O K t A  
IkTUSI ETA ENTZUTERA.
HERRIAN ÂAklNA PAT ARTlSTA, 
PANTZARI ETA APESLARI PlkfAlN 
PAGOELA ARGI ETA GARPI ERA- 
k'UTSl ZUTEN IkTASTETXE PES- 
PERPlNETAkfO NESk'A-AAUTlLEk'. 
ZUAAARRAGAN GERTATUTAk'OA 
IkUSTEkO AUkERA, MlLAREN 
l5ET|kT 20RA PlTARTEAN ETBN 
IZANGO PUGU.

X GVSTVRA XBXLX AL ZARA 
EU3 KARAOKEAN?
BAI, OSO ONPO PASATU POT.

X  ASKO LMTSAXATU AL DVZV 
AVRRETXK?
B AI, LAGONEklN ARITO N A |Z ENTSAlA- 
TZEN.

X ASTtLEHENtKO 5AXOKO XRA- 
BAZLEA XZAN XARA ZER OPA- 
RXTV DXZVTE?
c f ic i/A D A n i/n /n  i/ a im c p t a  b a t  fhaam
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T x x k X M o r a
ESKOIA KTIROLEÎ O II. GEHlGARRlA

Hauxe da  aurtengo  eskola kiroleko azken  gehigarria. Vzan ere  
S a n ta  Cutzi ja iak e ta  eguberriak direla e ta  ez  da eskola kiroleko  
ihardunaldirik izango. T^lKXMOTlek opor m o tza k  hartuko  

ditu , baina da torren  u rtea n  zuek  kirol ek in tza ri jarra ipena  ema- 
ten  diozuen heinean, hasiko da  berriro ere zu ek  guztiok  larunba- 
ta  go izetan  egindakoaren berri em aten . IÇitartean ondo izan e ta  
turro i gu tx i jan, beste la  za ilta sunak  izango d itu zue  korrika egi-

«

terako  orduan.
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FUTBOlBffl [MAlTZAk'
BENJAMIN MAILA INFANTIL MAILA

Haztegi E - D.Agirre 1-1
Haztegi A - La Salle C 5-2
Haztegi D - Gainzuri B 4-8
fAndoni Biain 3 golekin goleatzaile 
nagusia)
Haztegi C - Haztegi D 1-1 
D.Agirre B-Gainzuri C 18-2 
L.Ama E - Haztegi B 8-3
(Aitor Iturrioz 7 golekin goleatzaile nagu- 
sia)

Eutbolg*NESKAK:J(Mtal|eaj
(97-11-22)

L.Ama B - Olazabal B 2 - 5
Haztegi A - La Salle C 3 - 4
La Salle B (Atsedena)

J I B G Pt
1.-La Salle C 4 4 0 0 12
2.-0lazabal B 3 2 0 1 6
3.-Haztegi A 3 1 1 1 4
4.-La Salle B 3 0 0 3 0
5.-L.Ama B 3 0 1 1 1

KADETE MAILA

Futbola. NESKAK. 
(97-11-22)

Iparragirre - La Salle 2 - 1
Haztegi - Olazabal 
L. Ama (Atsedena)

6 1

J B G Pt
1.-Haztegi 4 4 0 0 12
2.-L.Ama 4 3 0 1 9
3.-lparragirre 4 1 1 2 4
4.-La Salle 4 1 0 3 3
5.-Olazabal 4 0 1 3 1

ARETO FUTBOLA (97-11-29)

Haztegi B - La Salle C 3-8 ( David 
Castro eta Nabil Elmessiori hiruna 
golekin partiduko goleatzaile nagusiak)

Haztegi C - La Salle D 6-6 
(Aritz Jimenez 3 golekin partiduko 
goleatzaile nagusia)
Haztegi D - La Salle B 12-3
Haztegi E - La Salle A 4-4

INFANTIL MAILA

Futboia. NESKAK. (2.taldea) 
(97-11-22)

Haztegi B - Olazabal A 1 - 1
L.Ama A - La Salle A 1 3 - 1
Iparragirre (Atsedena)

J I B G Pt
1.-L.Ama A 4 3 0 1 9
2.-Haztegi B 3 2 1 0 7
3.-0lazabal A 3 1 1 1 4
4.-lparragirre 3 1 0 2 3
5.-La Salle A 3 0 0 3 0

TXXKXMOTl
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Futbola. NESKAK. (I.taldea) Futbola. NESKAK. (2.taldea

La Salle B - L.Ama B 0 - 12 Iparragirre - Haztegi B 6 - 7 Haztegi - L.Ama 4 - 3
Olazabal B - Haztegi A 4 - 0 Olazabal - La Salle A 7 - 1 Iparragirre - Olazabal 1 - 1
La Salle C (Atsedena) L.Ama A (Atsedena) La Salle (Atsedena)

J I B G Pt J I B G Pt J I B G Pt
1.-La Salle C 4 4 0 0 12 1.-Haztegi B 4 3 1 0 10 1.-Haztegi 5 5 0 0 15
2.-Olazabal B 4 3 0 1 9 2.-L.Ama A 4 3 0 1 9 2.-L.Ama 5 3 0 2 9
3.-Haztegi A 4 1 1 2 4 3.-Olazabal A 4 2 1 1 7 3.-lparragirre 5 1 2 2 5
4.-L.Ama B 4 1 1 1 3 4.-lparragirre 4 1 0 3 3 4.-La Salle 4 1 0 3 3
5.-La Salle B 4 0 0 3 0 5.-La Salle A 4 0 0 3 0 5.-Olazabal 5 0 2 3 2
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Noiztik zabiltza atletismoan? irauten duen bitartean.

HERRIA: iUW\RRAGA

APINA: 17 URTE
TALPEA: GOIERRI O-ARAlA

O-ARAlPENAk': GlPUZKOAkfO TXAPEL- 
PUNA 3.000 METRO- 
TAN.

G-|PUZ|<f0Ak:0 TXAPEL- 
PUNA 1.500 METROKO 
0ZT0P0 LASTERk'ETAN.

GlPUZkfOAkfO TXAPEL- 
PUNA KR0SEAN.

EOSkAPlkO TXAPEL- 
DUN0RPEA 3.000 
AAETROTAN ETA 1.500 
AAETROk'O 0ZT0P0 LAS 
TERkTETAN.

HM\Z ETA Nl ARITZEN NAlZEN ESPE- 
ZIALITATEAN EZ ARlTU, HURFILTASU- 
NARENGATlk: GUSTUKOEN PlTUPAN 
k’ORRIk’ALARlAk MARTlN FlZ ETA

V  PlEGO GARZIA P|RA. ^

10-11 urte nituenetik, OHOko 5. 
edo 6. mailan hasi nintzen hone- 
tan.
Zein espezialitatetan hartzen duzu 
parte?

Gehienbat krosean, batez ere 
denboraldi hasieran, baina gero 
pistan ere ibiltzen naiz 1.500, 3.000 
eta aurten 5.000 metrotan ere bai.

Asko entrenatzen al duzu?

Bai, egia esateko bai. Normalean 
astean sei egunetan aritzen naiz 
entrenatzen eta egunean batez- 
beste bi ordu ta erdiko saioak 
egiten ditut.

Gogorra egiten al zaizu 
horrenbeste entrenat- 
zea?

Bai, nahiko gogorra 
egiten zait. Batez 
ere eguraldiaren- 
gatik eta beste 
batzuetan gogo 
fa l ta renga t i k .
Neguan gogo- 
rragoa izaten 
da baina udan 
ere oporrak 
direla eta asko 
kostatzen da 
e n t r e n a t z e n  
hastea.

Lagunekin irte- 
teko astirik iza- 
ten al duzu?

Bai, lagunekin 
irteten naiz, baina 
dena den asko 
zaindu behar izaten 
dut neure burua ezin 
baitut alkoholik eta 
honelakorik edan, 
batez ere denboraldiak

Zein asmo dituzu hem endik aurre- 
ra?

Hurrengo urtean IVEF egiteko 
asmoa daukat eta honek atletis- 
moarekin nolabaiteko zer ikusia 
duenez, ez dit oztopatuko aurre- 
rantzean korrika egiteko garaian. 
Gainera nire ustez, egiten dudana 
baino gehiago egin dezaket eta 
hobetzeko esperantza badaukat 
behintzat. Gainera, urtetik urtera 
mailaz igotzean ematen den sal- 
toa geroz eta handiagoa da eta 
ondorioz, derrigorrezkoa da hobe- 
tzea.

Eskola kirolean ibili 
zinen atletismoan?

al

Ez, ez nintzen atletis- 
moan aritu, orduan 
ez zegoen orain 
beste aukera, 
gehienetan fut- 
bolean aritzen 
ginen.

Zein aholku  
e m a n g o 
z e n i e k e  
eskola kiro- 
lean dabilt- 
zan gaztet- 
xoei?

Batez ere 
e s a n g o 
nieke asko 
e n t r e n a t u  
behar dela, 
baina ez nola- 
nahi, hau da, 

e n t r e n a m e n -  
duak ondo plani- 

fikatuta egin 
behar dira, bakoit- 

zak duen adinaren 
eta gaitasunaren ara- 

bera.
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Zer duzu gustukoen  

San ta Lutzitan?

Natalio Parra Edurne Holgado Mariaje eta Nerea
Antolaketa da gehien gusta- 

tzen zaidana. Ikusteko 
gauza asko dago eta bai 

postuak eta baita inguruak 
ere oso ondo antolatuta ego- 

ten dira. Kaleko giroa ere 
ederra izaten da.

Gehien gustatzen zaidana, egun 
horretan izaten den kaleko giroa 

da. Barazki feria ere gustura ikus- 
ten dut, baina onena giroa da

Bezperan hasten da giroa eta hurrengo 
egun osoan ere izaten den giro hori 

dugu gustukoen. Goizean 9ak aldera 
irteten gara etxetik, feria ikusteko. 

Aurten gainera, igandeko buzkantza 
lehiaketarekin festa luzatu da.

Miguel Aranzadi Josune Mendizabal Lierni. Leire eta Naaore
Egun horretan eskaintzen den guztia 
gustatzen zait. Pilota partiduak oso 
gogoko ditut. Buzkantza lehiaketa 
aurreratzea oso ondo iruditu zait 

Santa Lutzi egunean bertan eginda, 
gehienok ez geniolako arreta 

gehiegi egiten.

Taloak jatea gustatzen zait. 
Giroa ere gustuko dut, oso giro 
polita izaten da. Zaldiak ikustea 

ere atsegin dut, makinaria ez 
zait horrenbeste gustatzen. 

Goizean goiz irteten naiz kale- 
ra, gauean berandu 

erretiratzeko.

Animaliak ikustea gustatzen zaigu gehin- 
bat. Zaldiak ditugu gustukuen. Barazki feria 
animaliena baino gutxiago gustatzen zaigu. 

Goizean nahiko goiz irteten gara kalera 
animaliak ikusteko.

^  B a p r I

Ii  j p  Animaliadenda
Txoriak, arrainak, katuak, dordokak

Urdaneta, 3 ZUMARRAGA o 72 61 13

Argitarapen honcn cdizioko laguntzaile:

| En la cdicibn de esta publicacion colabora:

f u  n d a z i o a 
f u  n d a c i o n

BIONA
AROZTEGIA

Altzariak neurrira
eta faxa: 72 02 55 

Erratzu, z/g URRETXU
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J e s u s  Mari Debak, eskuratu zuen  
S a n ta  Lutzitako buzkantza saria
Aurkezpen onenaren saria Fernando Salegi zumarragarrarentzat

Hamalau partehartzailek izena eman 
dute aritu diren XV. Buzkantza 
Lehiaketan, Zumarragako lau aritu 
dira: Angel Aranburu harategia, 
Aranburu harategia, Alfonso Arratibel 
harategia eta Fernando Salegi harate- 
gia. Aurten lehen aldiz, Santa Lutzi 
eguna baino astebete lehenago burutu 
da eta jendearen aldetik erantzun ona 
jaso du.

Lehiaketan, ardi odolez eta ardi 
gantzaz egindako odolkiak hartu dira 
kontuan. Ardi odolari behiarena 
nahastuz egin zitezkeen, edo behi o- 
dola hutsik izanez ere bai. Lehiaketan 
odolkigile industrialek soilik hartu 
zezaketela parte da.

Epaimahaikideek, itxura, usaina, 
zaporea eta osaketa fisiko-kimikoa 
hartu zuten fyontutan epaia ematerako 
orduan eta baldintza hauek kontutan 
hartu ondoren, zortzi epaimahaiki- 
deek, Jesus Mari Deba, ormaiztegia- 
rrak egindako buzkantzak saritu zituz- 
ten.

Lehiaketako epaimahaia, sukaldari 
eta aditu ezagunez osatua egon zen. 
Busca Agirre sendia, Juan Jose Lapitz, 
Jose Juan Castiilo, Patxi Mendizabal, 
Alberto Elorza, Pedro Ruiz Elizondo, 
Juan Manuel Garmendia eta Luis Juan 
Unanuak osatu zuten epaimahia.

Jesus Mari Deba irabazleak, aurten- 
goarekin hirugarren aldiz jarraian ira- 
bazi du Santa Lutzitako Buzkantza 
Lehiaketa. 1991. eta 1993. urteetan 
bigarren saria lortu zuen eta 1986an, 
hirugarren saria. Lehiaketa irabaztea- 
gatik, 50.000 pezeta, prentsan iragar- 
kia, plaka eta diploma jaso ditu.

Bigarren saria, Legazpiko Urcelay 
harategiarentzat izan zen. Honek,

1991eta 1993. urteetan lehen saria 
lortu zuen. 1992an bigarren saria eta 
1994an, hirugarren saria. Bestalde, 
Ormaiztegiko buzkantza lehiaketan 
ere lehen saria lortu zuen 1995an. 
Aurten bigarren egiteagatik 50.000 
pezetako saria jaso du.

Azkenik, 30.000 pezetako sari berezi 
bat ere bazegoen aurkezpen onenarent- 
zat eta hau, herrian geratu zen, 
Fernando Salegi zumarragarrak lortu 
baitzuen.

1986. urtetik aurrera Busca 
Isusiren omenez

1916ko irailaren 7an jaio eta 1986ko 
uztailaren 16an hil zen Busca Isusi, 
Zumarragak izan duen idazle garrant- 
zitsuenetako bat. Euskal sukaldaritzan 
ospe handia bereganatu zuen, 
Aranzadi Zientzi Elkarteko lehendaka- 
riordea izatera heldu zelarik.

Bere lan profesionaletan, Martzillan 
sortutako lehen barazki enpresako fun- 
datzailea izan zen. Liburu, artikulu eta 
hitzaldietan, beti agertu zuen gastrono- 
miarekiko ardura.

Santa Lutzitako buzkantza lehia- 
ketako orainarteko irabazleak:

✓1983: LUIS EGIBURU (urretxuarra) 
✓1984,1985,1986,1988 eta 1992an:
IÑAKI CAMPOS ( ormaiztegiarra)
✓ 1987:M. DOLORES ARRUABARRENA
(zumarragarra)
✓ 1989: VICTORIANO INSAUSTI
(zumarragarra)
✓1990: ERRATZU BEHEKO BASERRIA
(urretxuarra)
✓1991 eta 1993an PEDRO URCELAY
( legazpiarra)
✓1994: ALFONSO ARRATIBEL
( zumarragarra)
✓ 1995,1996 eta 1997an: JESUS MARI 
DEBA ( ormaiztegiarra)

10 OTffRffS /1 9 9 7k o  azaroa



Buzkantza nola egin

Jesus Mari Deba, jasotako sariarekin

J e s u s  Mari Deba: 
Lehiaketa honek 
ospea ematen dizu
Hiru urtetan jarraian irabazteak badu m eritua. 

Pozik egoteko modukoa izango da zalantzarik gabe.

Bai,bai. Ez dakit suertea edo suertea baino zeozer 
gehiago den baina hiru urtetan segidan irabaztea nahiko 
zaila da bai. Pozik nago.

Aurten irabaztea espero zenuen?

Bueno nik, atzo probatu nituen nik egindako buzkant- 
zak eta banekien azkena behintzat ez nintzela izango. 
Irabaztea zaila ikusten nuen baina tira, maila ona egon 
omen da eta guztien artean nire buzkantzak saritzeak 
ilusioa ematen du.

Bakoitzak buzkantzak egiteko modu bat du. Ba al 
dute sekreturik zure buzkantzek?

Sekreturik ez dago. Niri, zail xam arra egiten zait buz- 
kantza hauek egitea, odolkiak txerrinakin egiten ohituak 
baigaude. Nahiko natural egiten ditugu eta puntu polita 
hartuta diogula pentsatzen dut. Lehen egiten ziren pos- 
turan egiten jarraitzen dugu. Baina sekreturik ez dago.

Santa Lutzitako Buzkantza Lehia-ketako irabazlea  
izateak ospea ekarriko du ezta?

Bai. Behin txapeldun irtenez gero gehiago saltzen da. 
Ospe pixka bat ere hartzen duzu eta diferentzia badago 
bai, jendeak gehiago ezagutzen zaitu eta saltzeko 
momentuan ikaragarri nabaritzen da.

Buzkantza egiteko honako 
tresnak eta osagaiak behar dira.

Tresnak: Lapikoa, haiztoa eta ontzi 
handi bat. 

Osagaiak: Ardi gantza, kipula, orea- 
noa, perrexila, porruak, pipermina, 
gatza eta ardi hestea.

Ardi gantza ondo txikitu 
ondoren lapikoan jarri eta sutan 
urtu arte utzi behar da. Ardi gan- 
tza urtzen denean, lapikora kipula 
bota, eta egosten jarri behar da. 
Haiztoa hartu eta oreanoa, perre- 
xila, porruak eta ardi gantzaren 
baesarea gordina txikitu behar 
dira, gatza eta pipermin pixka bat 
ere bota behar da. Orain, ontzi 
handia ardiaren odolez beteko 
dugu eta aurrez aipaturiko osagai 
guztiak ardiaren odolarekin na- 
hastu beharko dira.

Osagai guztiak nahastu ondo- 
ren, ardiaren hestea den tutu luze 
batean pasatuko da dena. Ez da 
komeni ahaztea hestea betetzeko 
behar diren osagaiak zapaldu 
egin behar direla. Ondoren, heste 
guztiak osagaiez beteta ditugune- 
an, soka bat erabiliz, korapiloak 
egingo dizkiogu nahi dugun neu- 
rrian, era honetan buzkantzaren 
itxura hartuko du. Korapilatze 
lanak bukatu ondoren, buzkan- 
tzak su txikian, ordu erdiz egos- 
ten jarriko ditugu.

1997ko a z a ro a /



Jon Maia
Bertsolari bezala finalean 
sartzea beharrezkoa nuen

Jon Maia Urretxun jaio eta zazpi urte 
zituela Zumaiara joan zen bizitzera. 

Hango ikastolan, Joanito Dorronsoro 
irakaslearen laguntzarekin, bertsolari 

jaio gabe pixkanaka pixkanaka bertsola- 
ri egin zen. Euskal Herriko Bertsolari 

Txapelketako finalean sartzea lortu du, 
puntuaketaren arabera hirugarren gai- 
nera. Egun hogeitabost urte ditu eta 

Gasteizen amaitzear dituen Euskal 
Filologiako ikasketak burutzen ari da.

Nongotarra da Jon 
M aia, hemen dagoenean 
urretxuarra eta Zumaian 
dagoenean zumaiarra?

(Barreak) Bueno, ni sekula 
ez naiz inongoa sentitu. 
Badakit erantzun erraza dela 
hori baina nik beti euskaldu- 
na naizela esaten dut. 
Zum aiarra bai, dagokion 
neurrian sentitzen naiz eta 
urretxuarra, dagokion neu- 
rrian ere bai.

Txikitako zer oroitzapen 
dituzu Urretxun?

Gogoan dut niretzat oso 
gogorra izan zela hemendik 
joatea. Negar asko egin 
nuen, pena handia sentitu 
nuen. Hemendik joan eta 
urte batzuetara oraindik ere 
asteburuetan etortzen nint- 
zen. Familia hemen daukat 
eta etortzen naiz. Gogoan 
dut txikitan Lourdesko Ama 
ikastolara joaten nintzela. 
Hemengo kaleetan ibiltzen 
naizenean, nire kaleak ere 
badirela sentitzen dut. 
Bertako jendearekin harre- 
mana oraindik ere manten- 
tzen dut.

Nola ikusi duzu gaur 
Urretxu?

Aldatuta ikusten dut. 
Adibidez, ni jaio  nintzen 
plaza, Gernikako Arbola 
plaza, aldatuta dago. Asta- 
keria handia iruditzen zait 
frontoia bota izana. Gas-

teiztik Zumaiara joatean 
astero ikusten dut Urretxu 
eta aldatuta dago. Iruditzen 
zait piska bat, puskatuta da- 
goela. Lehen, nukleo bat 
ikusten nuen, plaza, aldapa... 
orain, berriz, aldatuta ikus- 
ten dut. Bestela, betiko 
moduan.

Parte hartu duten 42 
ber-tsolarietatik, lehenen- 
go zortzien artean sailkatu 
eta finalean arituko zara. 
Zer sentitzen da?

Finalean sartzea pozgarria 
da niretzat. Behar nuen zer- 
bait da eta haren bila nenbi- 
len. Oso inportantea da 
bilatzea bestela kasualida- 
dez lortzea oso zaila da. 
Txapelketa eskaparatea da. 
Beti ere, erreferentzia bat. 
Ni gauza askotan ibili naiz 
azken urteotan eta distor- 
tsionatuta ikusten nuen nire 
bertsolari izaera. Nik egiten 
ditudan gauza guztiak ber- 
tsolari izateari esker dira. 
Horregatik berrindartu behar 
nuen nire bertsolari izaera. 
Nire ilusioa bertsolari izatea 
eta bertsoak kantatzea da eta 
orduan, finalean sartzeak 
nolabaiteko berma ematen 
du. Aintzakotzat hartzen zai- 
tuzte. Ondo etorriko zait. 
Zure izena hor ikusteak poza 
ematen du. Bertsolaritzaren 
historian zehar finalean egon 
direnak ikusten dituzu eta 
orain, zu hor zaudela ikus- 
teak poza ematen du.
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“ Euskal kulturaren 
espresiorik 

indartsuenetakoa da 
bertsolaritza”

Niretzat, prozesu bat boro- 
biltzea da. Garai berri 
baten hasiera ere izan dai- 
tekeela pentsatzen dut.

Egia al da Euskitzek, 
Peñagarikanok, Telleriak 
eta Enbeitak txapelketari 
uko egiteagatik sartu 
zarela zu beste batzuen 
artean txapelketan?

Egia da bai. Hauek leku 
bat zeukaten txapelketan, 
Gi-puzkoako Txapelketan 
eginiko lanagatik. Ni, 
Gipuzkoako Txapelketan, 
lehenbiziko kanporaketan 
kalera joan nintzen eta ez 
nintzen Euskal Herrikoan, - 
hasierako 42en artean sar- 
tzen. Gipuzkoar batek utziz 
gero ni izango nintzen 
lehena sartzen eta azkene- 
an hala gertatu da. Suplente 
izatetik finalean sartzea ba 
pen-tsa, sekulako alaitasu- 
na da. Euskitzek garaiz 
deitu zidan parte ez zuela 
hartuko esanez eta ondo- 
rioz txapelketa prestatzeko 
denbora izan dut.

Irazuk, Amurizaren 
errima liburua erabili 
duela esan du txapelketa

prestatzeko. Ze prestake- 
ta mota burutu duzu 
zuk?

Amurizaren liburua uste 
dut gehinok erabili dugula. 
Nik, liburua kaleratu zen 
egunean erosi nuen. Igor 
Elortza eta biok errima 
zerrendak ordenagailuz 
egin, eta gure errima 
jokuak zabaltzen ibili gara. 
Txapelketako ariketak ere 
asko landu ditugu eta batik 
bat, oso zentratuta ibili 
naiz. Apunteak hartu, nire 
ideiak landu, denbora 
osoan ideiak hartzen ibili 
naiz.

Igor Elortzarekin 
pisuan batera bizitzeak 
lagundu al dizu?

Bai. Bi urte daramatzagu

elkarrekin eta bertso gai 
horietan asko sartzen gara. 
Gaupasak ere egiten ditugu 
hizketan. Oso lagun onak 
gara. Hala ere, Igor, Zazpi 
eskale diskoa grabatu 
behar zuela eta lanpetuta 
ibili da. Bestalde, Asier 
Otamendi ere etxetik hurbil 
bizi da eta honekin ere aritu 
naiz. Entrenatzeaz gain 
makina bat barre ere egin 
dugu elkarrekin.

Adituek, Berako kar- 
tzelako gaian asko arris- 
katu eta bertso bikainak 
bota zenituela diote.

Beran ez nintzen oso 
gustura sentitu bertsotan. 
Nerbioso, baldartuta ikusi 
nuen neure burua eta saio 
bukaerara, kartzelako gaira 
zenbagarren egon ninteken

ez nekiela iritsi nintzen. 
Egaña eta Iturria-garekin 
aritu nintzen hizketan eta 
biek arriskatzeko esan 
zidaten. Hil ala bizi egin 
nuen eta bizirik atera nit- 
zen. (Barrcak)

Bitxikeria moduan, zer 
egiten duzue kartzelako 
gaian itxaroten ari zare- 
tela?

“ Kamara okulta” delako- 
arekin grabatzeko modu- 
koa da. Bat pasiatzen, bes- 
tea aulkian eserita... Nor- 
malean saioari buruz hitz 
egiten dugu. Konfidantza 
handiagoa duzunarekin 
hitz egiteko ere aprobetxa- 
tzen da nola zoazen jakite- 
ko.

Joanito Dorronsorok, 
Bertsolari Aldizkarian, 
txapelketa honek bertso- 
lari bakoitza bere tokian 
jarriko ote duen galde- 
tzen zuen. Jarri al du 
zure ustez?

Ez. Asko bere tokian jarri 
ditu baina beste asko ez. 
Txapelketa izatez ez da 
justoa. Gehiago merezi 
duten askok ez dute jasot- 
zen ordaina. Egañaren 
kasuan bai, plazaz plaza 
ere bera da txapelduna, 
berak merezi du txapela 
jaztea. Baina hor daude 
finaletik kanpo Igor Elor- 
tza, Jokin Sorozabal, Aitor 
Mendiluze eta gehiago eta 
agian bere lekua ez da hori.

Joxerra Garziak Eus- 
kaldunon Egunkarian 
idatzitako “potofobia” 
artikuloarekin ados al 
zaude?

Ados nago baina 
Joxerrak esan bezala hori 
beti izan da horrela eta txa- 
pelketa jokatu aurretik 
bagenekien horrela izango 
zela. Nire ustez akatsak
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“Txapelketan akatsak gehiegi 
zigortzen dira eta merituak 

gutxiegi saritu”

gehiegi zigortu eta meri- 
tuak gutxiegi saritzen dira. 
Epaileek nahiko jarrera 
segurua hartzen dute. Beran 
Egañaren kartzelako bert- 
soek batezbesteko 7'6ko 
puntuazioa izan zuten. Zer 
egin behar da orduan 8a 
ateratzeko?

Muruak adibidez, epai- 
mahaikideen puntuazioa 
ikusi ondoren, erreferen- 
tzi gabe geratu dela esan 
du. Ez dakiela zer hartzen 
den kontuan.

Bai bueno. Nik uste dut 
badakidala zer puntuatzen 
duten epaileek eta zer ez. 
Nire ustez bertsotan ondo 
egiten duenak normalean 
aurrera egiten du. Gerta 
daiteke Murua bezalako 
bertsolari erregular eta 
onak, bere ustez ondo kan- 
tatuta ere, aurrera ez egitea. 
Txapelketaren sistemak

eskatzen duena da saioan 
zehar destakatzea eta puntu 
mordoska bat lortzea aban- 
taila ateratzeko eta hori 
zaila da. Txapel-keta ez da 
justua. Hala ere, uste dut 
badakidala zer eskatzen 
duten epaileek.

Bost gazte finalera. Zer 
esan nahi du horrek?

Ziklo berri bat dator eta 
txapelketa hau ziklo berri 
horren isla da. Igual ematen 
du oso gazteak garela hor 
gaudenak baina kontuan 
izan behar da Lizaso 24 
urterekin sartu zela lehen 
finalean eta Peña berriz 
25ekin. Guk gainera, aurre-

ko belaunaldiko gazteek 
baina denbora gehiago 
daramagu zirkuitoan. Gazte 
beteranoak gara. Gazteak 
gara bai, baina esperientzia 
handikoak. Batez ere, txa- 
pelketa asko irentsi behar 
izan ditugulako. Datozen 
txapelketak nik uste oso 
interesgarriak izango dire- 
la. Gu helduagoak izango 
gara eta horrenbeste gazte 
egoteak, ardura ekarriko 
digu. Suposatzen dut pla- 
zaz-plaza ibiliko garela eta 
horrek ere ardura ematen 
du. Bertsolaritzak bere 
lekua mantentzeko maila 
ona erakutsi beharko dugu.

Emakumeen presentzia 
bertso munduan ere alda- 
tu da.

Bertso eskoletan gehien 
apuntatzen direnak neskak 
dira. Gero, gauza batenga- 
tik edo beste bategatik 
bidean geratzen dira. Baina 
bagoaz normalizazioruntz. 
Txapelketa honek horreta- 
rako ere balioko du, 
Maialen Lujanbio, finalera 
sartzen den lehen emaku- 
mea izango baita.

Irazu finalera disfrutat- 
zera joango omen da. Zu 
zeu zer asmorekin zoaz?

Bertsotan ondo egitera 
joan behar dugu. Gozatzera 
ere bai sari bat delako. 
Kontuan izan behar da 
kalera joateko arriskurik ez 
duzula eta horregatik, piska 
bat arriskatzea merezi du. 
Galtzeko asko ez daukazu 
eta azken finean, entzuleari 
espektakulo pixka bat ema-

tea komeni da.

Finalari begira urduri- 
tasunik nabari al da ?

Hamar mila pertsona 
begira ez dira edozein saio- 
tan egoten. Ikusi egin behar 
nola erantzuten dugun. 
Presioa izaten dut baina nik 
nire buruari jartzen diodana 
da.

Gaiak zenbaterainoko  
zerikusia dute bertsoa 
botatzerako orduan?

Txapelketan gaiek ere 
zerikusi handia dute. 
Zortearen arabera dago. 
Kartzelan, bi gai erabat 
ezberdinak tokatu ahal 
zaizkizu zortearen arabera 
eta hori ez zait gustatzen. 
Denok gai berarekin treba- 
tzea hobe izango litzateke. 
Bestalde, gazte asko gaude- 
la ikusita gazteentzako gai 
gehiago jarriko balitz hobe. 
Nahiz eta egia den entzule- 
en artean ere zaharrak 
badaudela.

Zenbat saio egiten ditu- 
zu urtean?

Ez ditut kontatzen baina 
berrogeita hamarren bat.

Zer iritzi duzu Bertso- 
zale Elkarteaz?

Ez dut harreman handie- 
girik Gasteizen pasatzen 
dudalako astea, bileretara 
joateko kotxerik ez dudala- 
ko eta baita ere, azken den- 
bora honetan nire kasa ibili 
naizelako ere. Baina bertso- 
laritzaren etorkizuna bide- 
ratzeko egokia da eta gu ere 
talde bezala aurkezteko
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edozeinen aurrean ere balio du. 
Bertsolaritzak jorratu ez dituen 
bideak zabaltzeko ere bai.

Nola ikusten duzu telebista- 
ren eragina bertsotan?

Bai. Telebistak beti efektu 
hori du. Telebistak ikututakoari 
nabari zaio. Guk igarri dugu 
hori programarik egon ez den 
tarte honetan. Agian ongi etorri 
zaio bertsolaritzari bere beneta- 
ko tamaina zein den ikusteko. 
Telebistaren efektoaren eragi- 
nez asko puztu zen. Hala ere, 
gaur egungo edozein espekta- 
kulok behar du piskat, telebista- 
ren presentzia. Gainera euskal 
kulturaren espresio indartsuene- 
takoa da bertsolaritza. Jende 
askori gustatzen zaio bertsoak 
entzutea eta jende hau ezin da 
astero frontoirik frontoi ibili. 
Alde txarrak ere baditu. Jendea 
idolatratu egiten du, bertsorik 
onenak bakarrik ageri dira... 
Baina tira, telebista guk behar 
dugu.

Ze moduzko lana egiten 
dute bertso eskolek?

Nahiko finkatuta daude. 
Hasieran bertso munduko jende 
asko mesfidati zegoen gai hone- 
kin, bertso eskolak, bertsolariak 
egiteko fabrikak edo zirela esa- 
nez... Bertsolari jaio egin behar 
zela esaten zen eta hori ez da 
horrela. Euskaraz dakien edo- 
nork egin dezake bertsotan. 
Norberaren grazia, sakontasu- 
na... hori bai, bakoitzaren izaera 
jaiotzez jasotzen da baina bertso 
eskolek emaniko fruitua txapel- 
keta honetan garbi dago. Bost 
edo sei, agian Egaña ere aritua 
izango da, hortik atera baikara. 
Bertsolariak sortzeko oinarri 
nagusiak dira.

Zer bertsolarirekin da erra- 
za bertsoa botatzea eta zeine- 
kin zaila?

Igor Elortza oso ondo ezagu- 
tzen dut eta berarekin gustura 
ibiltzen naiz. Unai Iturriaga-

rekin ere bai, Maialen, Irazu... 
Bertsolari onekin ere erraza da, 
Egaña, Sarasua. Zaila, menpe- 
ratzen ez duzun terrenoan ibil- 
tzea da.

Santa Lutzi bezperako bert- 
so saioa entrenamendu gisa 
hartuko al duzu?

Bai. Ondo etorriko zait 
Egañarekin eta Sebastianekin 
aritzea azkeneko sprint horretan 
puntu puntuan jartzeko.

Santa Lutzitako bertsosaio- 
an dauden lau bertsolari 
horietatik hiru, lehen hirurak 
izango ote dira txapelketan?

(Barreak) Hala izango balitz 
ordainduko nizuke trago bat.

Emostasu musutxue.

(Barreak) Bertsolaritzari 
esker egin ahal izan dudan 
gauza bat gehiago da. Zortzi 
urte daramatzat letrak idazten 
eta berrogei bat kanta idatzi 
ditut. Kanta hau zehazki, bi 
ordutan egindako letra da, edo 
gutxiago agian. Bestelako 
proiektuetan ere banabil. Maia- 
len eta bioi eskatu ziguten 
Basauritik ea elkartuko ginake- 
en lanari buruzko bertso musi- 
katu emanaldi bat egiteko. 
Bixente Martinezi ere esan zio- 
ten eta hortik sortu zen Mailen 
Lujanbio, Jon Maia eta Igelaren 
banda, Oskorriko taldekide bat- 
zuekin.

Finalera begira zein da zure 
pronostikoa?

Andoni Egaña, baina... nork 
daki?

Bota bertso bat Jon.

lirretxutikan Zumaialdera 
aspaldi joan nintzela 
nere burua ikus dezaket 
lirola trena bezela 
zuen estima hutsa neretzat 
bada nahiko txapela 
gure bertsoak urretxuarren 
poza izan daitezela

Honela
definitu ditu
Jon Maiak
esaldi
batean
finaleko
bertsolariak

Argazkiak BERTSOLARI 
aidizkariatik hartu dira.

Andoni Egaña

Maila goreneko 
aho literatoa, 

genio bat.

Jesus Mari Irazu

Nortasun bereziko 
bertsolaria, kontuan 

hartzeko tipoa.

Sebastian Lizaso

Bertsolari osoa, 
behar-beharrezkoa 

den bertsolaria.

Unai Iturriaga

Buru argia eta dina- 
mikoa, biharko egu- 
neko personajea.

Aritz Lopategi

Bertsolari ona, 
behar adina esti- 
matzen ez dena.

Maialen Lujanbio Mikel Mendizabal

Bertsolari petoa, Langilea eta tipo
azkarra eta konpleju- f'na> berak irabazi

rik gabekoa. du duen tokia.
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Eskaladarako 
zaletasuna 
handitzen ari da

Aspalditik datorkie 
eskaladarako zaleta- 
suna, duela urte bete 
inguru, talde bezala 
elkartu ziren, eskalada 
herritarrei ezagutarazi, 
eta beraiek gustukuen 
duten kirolean lagu- 
nartean aritzeko. Go- 
rantza doan eskalada 
zaletasun nabarmena- 
ri aurre egin ahal izate- 
ko, rokodromo baten 
beharra ikusten dute, 
herriotan. Guzti honi 
buruz, Xabi Enrique 
Askasibarrekin eta 
Garikoitz Oiarzabale- 
kin egon gara berrike- 
tan.

Zenbat lagunek osatzen 
duzue eskalada taldea?

Batez ere lau lagun ibilt- 
zen gara baina zeharka 
jende askoren laguntza 
jasotzen dugu. Geroz eta 
zaletu gehiago dago

Urretxu-Zumarragan, eta 
ondorioz, geroz eta lagun 
gehiago biltzen gara eska- 
lada inguruko giroan.

Noiz elkartu zineten 
talde bezala?

Guri eskaladarako zaleta- 
suna aspalditik datorkigu, 
baina esan liteke bakoitza 
bere kasa ibili dela denbo- 
ra luzean, azkenean elkart- 
zea erabaki genuen arte.

Hau gutxi gora behera 
duela urte bete inguru gau- 
zatu zen.

Zein helburu lortu nahi 
zenuten elkartzean?

Gehienbat, eskalatzeko 
entrenamenduak egiterako 
garaian bakarrik ez egotea 
zen hasierako gure asmoa, 
guztiok aurretik eskaladan 
ibilitakoak izanda, batak 
bestearengandik ikastea

ere espero genuen, lagu- 
nartean ondo pasatu eta 
aldi berean norberaren 
eskalada teknika eta gaita- 
suna hobetzeko.

Non ibiltzen zarete 
eskalatzen?

Herrian, entrenatzeko 
leku egokirik ez dagoenez, 
geure rokodromoa egin 
dugu behar bezela entrena- 
tu ahal izateko. Bestela,
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Eskalada taldeko partaideak beraiek egindako rokodromoetan 
entrenamendu saioak egiten.

Eginora, Araotzera eta 
Riglos bezalako tokietara 
joaten gara eskalada men- 
dian bertan egitera.

Zein ekitaldi antolatu 
dituzue orain arte talde 
moduan?

Gure kabuz egindako eki- 
taldi bakarra Gainzurin 
antolatu genuen eskalada 
ihardunaldia izan zen. dena 
den laguntzaile moduan 
toki askotan ibili gara. 
Urretxuko festetan antola- 
tutako eskalada txapelke- 
tan, Mineralogia astean 
haurrentzako antolatutako 
eskalada ekitaldian,
Legorretan ere ibili izan 
gara honelako gauzak anto- 
latzen eta abar.

Rokodromoa eskatzen 
duzue, nolakoa behar du 
izan? Zein arazorekin 
egin duzue topo egitasmo 
hau aurrera eraman ahal 
izateko?

Dagoeneko Urretxuko 
kirol zinegotziarekin gaiari 
buruz hitz egiten aritu gara

baino ez dugu erantzun gar- 
birik jaso, oraindik udal 
bakarrarekin jarri gara 
harremanetan. Gure asmoa 
Zumarragako ordezkariare- 
kin hitz egitea da. Hau lort- 
zeko oztoporik handiena, 
beti gertatu ohi den bezala, 
ekonomikoa da. Bigarren 
arazoa eskalada munduan 
dagoen tabua izango litza- 
teke, eskalada arriskuare- 
kin lotzen baita beti. Hala 
ere, behar bezala eginez 
gero, oso kirol segurua da 
eta neurriak hartuz gero ez 
luke inongo arriskurik egon 
behar.

Zer nolako zaletasuna 
dago herrian?

Herri mailan jendeak uste 
baino zaletu gehiago dago 
eskaladaren munduan inte- 
resaturik. Guzti hauentzako 
ez dago toki egokirik entre- 
natu ahal izateko. 
Rokodromoa eginez gero, 
entrenatzeko tokia izateaz 
gain, jende hasi berriarent- 
zat ikastaroak eta honela- 
koak antolatu daitezke eta

era honetan afizioa sortu.

Zergatik eskalada eta ez 
beste kirol bat?

Mendiarekin erlazioa 
duen kirola delako eta guk 
betidanik izan dugulako 
mendi zaletasuna. Gainera, 
eskalada munduan sortzen 
den giroa eta honen ingu- 
ruan mugitzen den jendea- 
rekin lotuak sentitzen gara.

Zer behar da edo egin 
behar da eskalatu ahal 
izateko?

Batez ere, gogoa eduki

behar da eta diru 
piska bat ekipoa 
erosi ahal izateko. Dena 
den ez da diru asko behar, 
100.000 pezetarekin ekipo 
osoa erosi daiteke. Lagun 
artean ibiliz gero denon 
artean erosi daiteke ekipoa 
merkeagoa izan dadin. 
Gainera, eskalada gutxie- 
nez bi lagunen artean egin 
bcharreko kirola da, bata 
mendian eskalatzen ari den 
bitartean besteak sokak 
eutsi behar dituelako bestea 
seguru egon dadin.
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Xabier Chico

✓Zer izan nahi zenuen umetan?
Irakaslea.
✓Dutxatzeko ur hotza ala beroa?
Beroa.
✓Denbora librean zer egitea gustatzen zaizu?
Kirolen bat egitea.
✓Kolore bat?
Urdina.
✓Ze opari hartuko zenuke gustura?
Oparia bada edozein.
✓Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea? 
Interesgarria den edozein.
✓Asteburua deskantsatzeko ala gehiago 
nekatzeko?
Normalean deskantsatzeko.
✓Zure gorputzeko zein atal aldatuko zenuke?
Konforme nago daukatenarekin.

✓Nora begiratzen diozu lehenik mutil bati?
Arpegira eta arpegian begietara.

✓Zer falta zaio Urretxu-Zumarragari?
Zinea eta Urretxuri polikiroldegi berri bat. 
✓Zumarraga-Urretxuko gustuko toki bat?
Irimoko punta.
✓Urretxun ezik non biziko zinateke gustura?
Hondarribian.
✓Zein da duzun ohiturarik txarrena?
Nahiko buru gogorra izatea.
✓Bete gabeko amets bat?
Normalean esan ezineko ametsak izaten ditut. 
✓Musika entzuteko, dantzatzeko, jotzeko ala 
kantatzeko?
Gehienbat entzuteko.
✓Kantu bat.
Ez naiz oso musika zalea.
✓Zain egon ala besteak zure zain?
Batzuetan bata eta besteetan bestea.
✓Zer da gehien baloratzen duzun gauza?
Leialtasuna...

✓Norengatik joango zinateke azken muturre- 
ra?
Familiarengatik.
✓Gaua ala eguna?
Eguna.
✓Lo egiteko zer?
Irratia.
✓Gustoko janari bat?
Patata tortila.
✓Ura, ala...
Momentuaren arabera, baina normalean ura. 
✓Zein da esan bai, baina azkenean egin ez 
duzun hori?
Behin betiko saskibaloia utzi behar dudala.

"ASfE R  HEZK0R

Z um arragako  e le k tro g a ilu  
e ra kuske ta rik  hand iena !

Prezio eta modeloetan aukera aparta

Urdaneta, 5 ® 72 41 31

MAPFRE
Aseguru etxea

S. Esnaola, 6 ZUMARRAGA 
s  72 20 00 faxa:72 24 00

pumrsaefi
®72S77S
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Lehiaketak Literatur leh iake ta

✓ Haurrentzako aabone- 
tako lehiaketak
•A b e n d u a ren  16rarte luzatuko 
d a , gabonetako IX. Idazlan 
lehiaketa eta krisma lehiaketa-
rako lanak  aurkezteko epea.

✓ Amodiozko autunen VI. 
Berriaara lehiaketa
•  Lehiaketa h o n e tan  1983an 
edo lehenago jaiotako edozein 
pertsonak har dezake parte.
Lan guztlak argitaratu  g a b e ak  
e ta  euskaraz idatziak  izan 
beharko  dute. Lanek gu tun  
form a izan beharko  dute  e ta  
DIN-A4 orritan eskuz zein maki- 
naz idatzita aurkeztu ah a l izan- 
go dira. Lanen luzeera ezin izan- 
go d a  bi orrialde baino gehiago- 
koa izan. Lanean ez d a  egilea- 
ren  daturik jarriko, soilik lem a 
b a t, eg ilearen  d a tu a k  sobre 
itxian sartuko dira e ta  aza lean  
lan e a n  jarri den  lem a bera  jarri- 
ko da. Hau bidali, Amodiozko 
gu tunen  VI. Berrigara lehiaketa, 
Ja rdun  elkartea, M asterreka 13, 
b e h e a  20570 Bergara. Azken 
eg u n a  urtarrilaren 14an.
1. saria, 75.000 pezeta.
2. saria, 40.000 pezeta.

✓ Auaustin Zubikarai 
sariak
•A b e n d u a re n  18an bukatuko 
d a  lan a k  jasotzeko ep ea . 
Batueraz zein bizkaieraz idatzita- 
ko edozein ga i onartuko  da , 
lan a k  orijinalak, a rg ita ra tu  
g a b e a k  e ta  leh e n a g o  beste  
lehiaketa b a te a n  saritu gabeko- 
ak  izan b eh ar dute. Narrazio 
bakoitzeko DIN-A 4ko 10 orrial- 
de  gutxienez e ta  25 gehienez 
idatzi ahalko  dira, orrialde baka- 
rrean  e ta  tarte bikoitzean idatz 
m akinatua. 3 ale  bidali behar 
dira azal itxian egilearen aipa- 
m enik eg in  g a b e , b arruan , 
aparteko  azalean  erantsiko ditu 
eg ileak  b e re  d a tu ak . H auek 
d en ak  helbide honetara  bidali 
edo e ram an  daiteke: Ondarroa- 
ko udala, Udal Euskara 
Zerbitzua (94-6134344). 48700 
Ondarroa.
1. saria 140.000 pta.
2. saria 100.000 p ta
3. saria 85.000 p ta

•  Ea aurten  
gonbida- 
tzen nauzun 
kafe e ta  ogi 
zati b a t 
hartzera. 
ZORIONAK 

JAVIER!!!

•  Aurten gogo- 
ratu  gara, 
nahiz e ta  
Londonen bizi 
zaren asko 
m aite  zaitugu. 
We love you! 
Koadrilakoen 
partetik, 
ZORIONAK 
JOSU!!!

Erakusketa

✓ Beniano Albenizen 
eskulanen erakusketa
•A b e n d u a ren  12tik 21era, Itarte 
Etxean, egurrez landutako  lore 
sinboloak, gurutzeak, eguzki 
loreak, ezkutuak e ta  a b a r  ikuste- 
ko aukera  izango da.

Mutua General de Seguros
Iparragirre, 11 URRETXU tel:722599
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Lagun Aroren 10 
aseguratuetatik 9k 
kalitate/prezio erlaziorik 
onena dutela uste dute.

Istripuren bat izan duten 
Lagun Aroren bezeroen %94k 
azkar eta eraginkortasunez 
konpondu dutela adierazten 
dute.

Konpainiaren kaudimen, 
konfiantza, sendotasun, 
azkartasun eta berrikuntza 
mailari dagokionez, Lagun 
Aroren bezeroek "oso ona’ 
"bikaina" erizten diote.


