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Sekula jaso dugun argazki zaharrena da 
hau. Zer eta momia baten argazkia! Ikerketa 
sakon bat egiten saiatu gara artxibero eta 
arkeologo ezberdinei galdetuz baina ezin 
izan digute informazio gehiegirik eman. 
Otamotzek eginiko ikerketa baten ondorioz 
ordea, argazkian dagoen momia hori, Inixio 
Larreina dela baieztatzeko moduan gaude. 
Ah!! Eta ez omen da horren argazki zaha- 
rra, hain zuzen, 1978. urtekoa. Ihauterietako 
mozorro originala asmatu zuen Inixiok urte 
hartan. Ziur gaude ez zuela inork ezagutuko

Oraingo honetan ihauteriei buruzko 
argazkia jaso dugu. Herriko hiru 
lagun, Inixio Larreina, bere senargaia 
eta laguntzailea ikus daitezke 
1976koargazkian.

Argazkiak Inixio Larreinak utzitakoak dira.

Aldizkari honek Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila eta Hizkuntza 
Politikarako Sailordetzak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta 
Euskara Departamenduak, Urretxuko udalak eta Zumarragako uda-
lak emandako dim laguntza jaso du

Argitaratzailea: Zintzo Mintzo Euskaltzaleen Elkartea, Labeaga kalea 12, 20700 
Urretxu. Tel: 943725775 Erredakzio kontseilua: Unai Alzelai, Jon Balenziaga, 
Aitor Esnal, Jonmikel Insausti, Sebas Iturrioz, Idoia Luzuriaga, Jon Ormazabal, 
Amaia Pildain, Marian Toledo, Asier Zaldua. Diseinua:Sebas Iturrioz. 
Informatikaria: Jonmikel Insausti. Inprimategia: GERTU Koop. E (Zubillaga. 
Oñati) Lege Gordailua:SS-742/96 ISSN:1136-7318 Tirada:2.000 ale. Edizio digi- 
tala: http://www.geocities.com/Athens/Delphi/2202 Otamotz aldizkariak ez du bere 
gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.
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Zer e sk a in tz e n  d u te  jub ilatuek?

Denbora batetik hona 
hainbat akbititate 
eskaintzen ari dira 
Zumarraga eta 
Urretxuko jubilatuak.
Parte hartzeko betebe- 
har bakarra, jubilatua 
izatea da, ez dago diru 
kuota ordaindu beha- 
rrik. la egunero dago 
zeregina eta gainera, 
egun berezietan, ihau- 
teriak kasu, festa bere- 
ziak antolatzen dituzte.

Zumarragako Gure Txoko jubilatu elkartea- 
ren eskaintza:

A ste leh en a : 16:00-17:00 irakurri eta idazten 
ikasi.

A steartea : 15:30-17:30 eskulanak.
18:00-19:00 gimnasia.
19:00-20:00 erlajazioa.

O steau n a: 17:00-18:00 aldizkaria.
18:00-19:00 gimnasia.
19:00-20:00 antzerkia.

O stirala: 15:30-16:30 irakurri eta idazten
ikasi.
16:30-17:30 abesbatza.
18:00-19:30 bingoa 

Monitore gisa Zumarragan Sandra Soriano eta Felix 
Olea aritzen dira eta urtean zehar bestelako ekintzak 
ere antolatzen dituzte.
M ahai jokuen txapelketa, igel toka txapelketa, 
bilarra, sendagileek emandako hitzaldiak, ibilal- 
diak,gastronomi lehiaketa, sukaldaritza ikastaro- 
ak, ile apaindegia, bilobaren eguna eta jubilatuen  
eguna,tonbola, Goizalde izeneko aldizkaria eta 
hilabeteko azken igandean dantzaldia.

Urretxuko Aterpe jubilatu elkartearen 
eskaintza:

A ste leh en a : 16:30 abesbatza.

A steartea : 16:00-17:00 irakurri eta idazteko
klasea.
17:00-18:00 kultura klasea mahai 
inguruekin  
18:00-19:00 gimnasia. 

A stea zk en a : 16:30-17:30 erlajazioa.
18:00 bingoa.

O steau n a: 16:00-18:00 eskulanak.

Honez gain, mahai joko txapelketa, bidaiak eta 
egun berezietan festak antolatzen dituzte ihaute- 
ri, San Martin eta San Sebastianetan alegia. 
Zumarragakoek bezala, urteko bazkaria eta 
aldizkari propioa ere badute.

Ekintzak jubilatuen bizi kalitatea hobetzeko asmoz 

antolatzen dira.
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Gainzuri Ikastetxean 
Ingurugiro astea

Murriztu, bererabili e ta  berzilcla- 
tu dioen lem a kontutan hartuz 
ingurug iroaren  a s te a  burutu  
dute Gainzuri Ikastetxeko ikasle- 
ek. l.go  zikloko haurrek, p ap e ra  
lan d u  d u te  e ta  Sasieta 
M ankom unitatekoek erakutsita, 
berziklatzen ikasi dute. 2.zikloko- 
ek plastikoa aztertu dute. Bi irte- 
e ra  eg in  dituzte, Legazpiko 
Berzik berziklatze enpresa berrira 
b a ta  e ta  D eskargan gora  dago- 
en  berziklatze zerbitzura bestea. 
Irud im ena landuz, jostailuak 
egin dituzte e ta  hitzaldien bidez, 
sensibilizazio k an p a in a  b a t bul- 

tzatu. 3.zikloko haurrek azkenik energi iturriak e ta  energi iturri alternatiboak aztertu dituzte. 
Umeen bidez, ingurugiroaren aldeko kontzientziazioa e txee tara  zabaldu  nah i izan dute. Asteari 
am aiera  em ateko, ikasle guztiek eginiko eskulanak bildu e ta  erakusketa b a t egin dute.

Lourdesko Ama ikastolak haurtzaindegia 
zabalduko du datorren ikasturtean.

1998-99 ikasturterako matrikulazio e p e a  zabaltzea- 
rekin batera, zerbitzu berri b a t eskainiko du  Urretxu- 
Zum arragako ikastolak. Haurtzaindegia batipat, 0 
e ta  3 urte arteko haurrentzat izango da, honela, 0 
e ta  18 urte arteko hezkuntza prozesua osatuz. Nahiz 
e ta  ikastola e ta  bertako G urasoen Elkartea izan sor- 
tzaile e ta  bultzatzaileak, proiektu ireki b a t izango 
da. Hau da, eskaintza, m ankom unitateko haur guz- 
tientzat da. Ordutegia berriz, goizeko 7 t'erditatik 
hasi e ta  arrratsaldeko 6 t'erd ietara. Bestalde, 3 urte 
baino gehiagoko haur hezkuntzako haurrek bere 
eskolatik kanpoko orduetan  bertako zerbitzuetaz 
baliatzeko aukera  izango dute. Ikastolako ardura- 
dunek prentsaurrekoan esandakoaren  a rabera , ele- 
b iduna izango da, a m a  hizkuntza oinarritzat hartuz.
Pagoeta  Haurtzaindegiak 94 haurrentzat du  tokia 
e ta  matrikulazioa uste bezala  joan ezkero, 8 edo 10 lanpostu berri sortuko ditu. “Eskola gorri" edo "txa- 
bolitak" izena hartzen duen  tokian kokatuko da. Egun osoko zerbitzuaren truke e ta  hileko, 0-1 urte 
arteko haurren m atrikula 30.000 pezetakoa da. 1-2 urte artekoa, 20.000 pezeta e ta  2-3 urtekoena,
10.000 pezeta.
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TXXKXMOTZ
ESICOIA KIROLEKO IV. GEHlGARRlA

SJhauteriak-ihauteri e ta  kirola-kirol, m ozorroak alde b a tera  u tz i 
e ta  kirola eg iten  ja rra itzeko  garaia dugu .tfe ti ere k o n tu ta n  har- 
tu rik  kirola ondo p a sa tzeko  egiten  dugula e ta  ez  dela lehia gogo- 

rra b ihurtu  behar. JVlunduan badira kirola baina serio tasun  
gehiagorekin h a rtu  beharreko gaiak baina hala ere, ze r  hobe  
duzuen  denbora libre apurra kirola eg iten  igaro tzea  baino!! 

Hori bai. Ju tb o la z  gain badira beste lako  kirolak ere. H ilabete  
honetan  esa teb a tera ko , JVlaitane A n d u eza  tria lsinen a ritzen  den  

neska  eza g u tzeko  aukera  daukazue  TXllOMOTZefi. Gn egin!!
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FOTBOIik'O tMAlTZAk’

ALEBIN MAILA IINFANTIL MAILA EGUTEGIA (98-2-28)

(98-2-21)

Gainzuri A - D. Agirre 6 - 5
D. Agirre - L. Ama 2-10
La Salle C - Gainzuri B 6 -4
(Iñaki Ruiz 4 golekin partiduko 

goleatzaile nagusia)
La Salle B - Haztegi E 3 -8
Zelai-Aristi - Haztegi D 4 -7
L. Ama C - Haztegi B 6 -2

Eskubaloia. NESKAK.
(98-2-14)

La Salle C - Haztegi B 6 - 3
La Salle A - Haztegi A 1 - 9
Iparragirre - Ordizi 4 - 10
Olazabal A - Olazabal B 7 - 3

INFANTIL MAILA

-Pilota partiduak arratsaldeko 
15:30 etatik aurrera 
Zumarragako Beloki pilotale- 
kuan.
-Saskibaloia goizean Aldiri 
eta Bikuña polikiroldegietan. 
-Herri kirolak goizean 
Urretxuko Ederrena pilotale- 
kuan.
-Igeriketa goizean Bikuña 
kiroldegian Legazpin. 
-Eskubaloia Aldiri,Haztegi eta 
La Sallen.

ARETO FUTBOLA NESKAK  
(98- 2-21)

Futbola. MUTILAK(4.taldea) 
(98-2-21)

L.Ama A - Iparragirre 2 - 8 
Olazabal (Atsedena)

La Salle A-Haztegi A 4 - 1 5  
(Ane Arando eta Erika Heras parti-
duko goleatzaile nagusiak hiruna J 1 B G Pt
golekin bakoitza) 1.-lparragirre 2 1 1 0  4
L. Ama A - D. Agirre B 5 -1  2.-Olazabal 1 0 1 0 1
(Amaia Perez partiduko goleatzaile 3-'L- Ama 1 0 0 1 0
nagusia hiru golekin)
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_________

(13-2-21)
EMAITZAk:

INFANTIL MAILA INFANTIL MAILA

Haztegi B - La Salle C 1 - 3 La Salle B - Haztegi A 3 - 0
Haztegi C (Atsedena) La Salle A (Atsedena)

J I B G Pt J I B G Pt

1.-Haztegi C 1 1 0 0 3 1.-Haztegi A 2 2 0 0 6
2.-La Salle C 2 1 0 1 3 2.-La Salle A 1 0 0 1 0
3.-Haztegi B 1 0 0 1 0 3.-La Salle B 1 0 0 0 - 1

KADETE MAILA
Futbola. MUTILAK(5.taldea) Futbola.MUTILAK(6. taldea) Futbola. NESKAK

Itzulerako finalerdiak:

Olazabal - Haztegi 0 - 4
La Salle - L. Ama 3 -1

Finala Martxoak 14 Argixaon 11etan
Haztegi - La Salle
3~ - 4a Postuak ( Eaun berdinean)
L. Ama - Olazabal
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M s & ts itu .

NERRIA: EZkflO 
APINA: 12 URTE 
TAIPEA: -
GARAIPENAK: GlPUZl^OAkfO TXAPEL- 

PUNA
EUSkTAPlkTO TXAPEL- 
PUNA .

P AR TE HARTU PUEN 
PROPA &UZT|ETAN 
LORTU PU GARAIPENA.

IPOLOA: ELITE AAAlLAN ARITZEN 
PEN M lkfEL IÑ A U R gE  
PONOSTlARRA.

t z  PU INONGO PAPESLERlkT ETA 
ONDORIOZ pERAkf ORPAlNPU 
PEHAR IZATEN DlTO P|DA|AkT ETA 
TRIALSINEAN ARlTZEkfO PEHAR 
PITUEN WITER|ALAkf, 0|Z||dETA 
PARNE.

Nondik datorkizu bizi- 
kletaren afizioa?

Nolatan hasi zinen kirol hau egi- 
ten?

Orain dela urte bete Santa bar- 
baran proba bat zegoen eta ikus- 
tean gustatu egin zitzaidan.

Asko entrenatzen al duzu?

Orain gutxiago, astean bi edo 
hiru ordu. Lehen bost, sei ordu. 
Normalean etxe ondoan entrena- 
tzen dut baina nohizbehinka 
Arrasatera ere jaoten naiz.

Entrenatzailerik ba al duzu?

Bai, aitarekin aritzen naiz berak al 
duenean. Bestela, bakarrik edo 
kirol honetan aritzen diren 
lagunekin.

Zer nolako m aila  
d ag o  Euskal
Herrian?

Jende asko 
aritzen da kiroi 
h o n e t a n 
baina gehie- 
nak mutilak 
d i r a . 
N e s k a t a n  
maila askoz 
ere bajua- 
goa da.

Bizikletan ibiltzea betidanik gusta- 
tu izan zait. laz erosi nuen trialsine- 
ko bizikleta eta kirol hau praktika- 
tzen hasi nintzen.

Zer asmo dituzu hem endik aurre- 
ra?

Euskadiko txapelketa irabazi 
ondoren Espainiakora joateko 
aukera dut. Bertan ondo ibiltzeko 
esperantza handiak ditut eta hau 
irabazi ezkero, Munduko txapelke- 
tara joateko gastu guztiak ordain- 
duko dizkidate. Dena den, mundu 
mailan jende ona dago Japonia 
aldean eta ondorioz, zaila izango 

da. Gainera, kontutan izanik 
neskatan maila bakarra 

dagoela, 30 urteko 
e m a k u m e e n  

aurka ere aritu 
beharko dut.

Talderik ba  
al daukazu?

Ez. Ez da 
t a l d e r i k  
e g o t e n 
beraz ni 
e r e 
bakar r ik  
a r i t z e  n 
naiz.

K i r o I 
garestia al 
da?

Bai. Trajeak 
eta bizikletak 
diru asko balio 
dute eta gaine- 
ra asko bidaiatu 
behar da probak 
herri ezberdinetan 
izaten direlako.

Z e r k 
bultzaten  
z a i t u 
a u r r e  ra  
ja r ra itz e -  

ra?

Asko gus- 
tatzen zaida- 

lako jarraituko 
dut aurrera 

ahal dudan arte.
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Faltan botatzen al 
duzu zinea?

Josu Aiastui

Bai zeozer bai, hemen zinea 
balego joango nintzateke, 

eta Legazpira ez naiz joaten 
ez daukadalako denborarik.

Fernando Litaao

Nik uste baietz. Denbora pasatze- 
ko aukera ona da. Legazpira joate- 

ra ez da batere erosoa. Zinea 
egongo balitz joango nintzateke. 

Bestela ez, noski.

Aitor Litago

Zinea ondo dago jende guztiarentzat 
entretenigarri gisa. Pelikulak ikustea 

asko gustatzen zait baina orain herrian 
zinerik ez dagoenez, ez dut nire hobby 

hau betetzerik.

Joana Carro Michael Gutteridae Rafa Fdez de Lezea
Lehen hiru zine areto zeuden eta 
orain bat bera ere ez. Zinea asko 

gustatzen zait eta beste aukerarik ez 
dudanez, Legazpira joan behar izaten 

dut pelikulak ikustera.

Batipat umeek eskaintza zaba- 
la behar dute beraien denbora 

librea ondo aprobetxatzeko. 
Herri guztiek behar dute zine 

bat. Nik ez dut Legazpira joate- 
ko ohiturarik baina nire alaba 

joaten da.

Zine areto bat Urretxu eta Zumarraga 
bezalako herrietan beharrezkoa dela irudi- 
tzen zait. Entzuna dut Zumarragako udala 
zine bat egitekotan dela. Ea zailtasun guz- 
tiak lehenbait lehen konpontzen diren eta 

zine areto on bat izaten dugun.

BIONA.  /  B aprI
J p  A nim aliadenda

Txoriak, arrainak, katuak, dordokak

Urdaneta, 3 Z U M A R R A G A  ®  72 61 13

Argitarapen honen cdizioko lagunczaile:

| En la edicidn de esta publicacion colabora:

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

AROZTEGIA
Altzariak neurrira

® eta faxa: 72 02 55 
Erratzu, z/g URRETXU
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OSTIRALA, LARONPA- 
TA ETA ASTEARTEA,
A ZE ERROPA 
NAHASTEA///
AORTENGO IHAOTERIE- 
TAN PENETlk' |ZAN 
POGO, PONk’lAk', 
LAPORRAkf, PAILAZO- 
AkT, PIRATAK,DRA- 
GOlAkf, TXAk’ORRAk’... 
EPERkl ASkO PAN- 
TZATO ZOTEN GOZ- 
T|Ek JOSELO ANAlAk 
TALPEAREklN.
TOLOSARA JOAN 
PEHARRIk EZ PA 
IZAN ONPO PASATZE- 
kO. HONA HEAAEN 
IHAOTERIEI ERREPASOA 
EGlTEkO ARGAZkl 
PILPOAAA.
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Agerre-Aundiri laguntzen,
Ezkio-ltsasoko herri ekimena
Abenduaren 15ean Agerre-Aundi baserria erre zenetik, ekital- 
diak antolatzen ari dira kaltetuak laguntzeko asmoz.

Abenduaren 15eko 
arratsaldeko 3.30etan, 
Agerre-Aundi, base- 
rriak bi etxebizitzakoak 
su hartu zuen. Hasiera 
batean ez zirudien ba- 
serri osoa erreko zenik 
baina 8.30etarako, de- 
na kixkali zen.

Ekonomikan, gainontze- 
ko egunetan sartzen zuten 
egur kopuru bera sartu 
zuten baina, hala ere, abeak 
su hartu eta bost ordutan,

dena erre zen. Oñati, Urola 
Garaia, Ordizi eta Tolosako 
suhiltzaileak, herritarrak, 
nahiz Ertzaintzak eginiko 
ahaleginak alferrikakoak 
izan ziren. Zubillaga eta 
Izagirre sendiak, zazpi eta 
hiru kideko familiak, soi- 
nean zutenarekin gelditu 
ziren, guztia erre zitzaien 
eta. Lehen gaua, familiarte- 
koekin egin ondoren, 
behin-behineko etxea lor- 
tzeko harremanetan hasi

zen Ezkioko udala. 
Zumarragako udalak bi 
etxe utzi zizkien, bata al- 
tzariekin eta bestea gabe. 
Ezkioko udalak osatu zuen 
altzariak falta zireneko 
etxea, egoerari, behin-behi- 
neko irtenbidea emanez.

Berehala auzolanean

Hurrengo egunean, hila- 
ren I6an, herri bilkura bat 
egin zuten, Agerre-Aundiri 
laguntzen komisioa sortuz.

Maria Isabel Olanga, 
Ezkioko alkatesa eta era 
berean komisio honetako 
bozeramailea denak esan- 
dakoaren arabera, lanen 
banaketa egin zuten, talde 
ezberdinak sortuz. Diru 
kontuak eramango zituen 
taldea, auzolaneko garbi- 
ketaz arduratuko zena, 
prentsaz, ondareaz eta 
jaialdietaz arduratzeko 
talde ezberdinak osatu 
zituzten. Hamabostean
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Gabon eskean honelako hiru talde aritu ziren Agerre-Aundiren alde.

behin biltzen jarraitzen 
dute oraindik ere.

Gabon eskeak seku- 
lako arrakasta

Lehenengo eginkizuna 
baserria garbitzea zenez, 
auzolanetarako deialdia 
egin zen. Ezin hobeto eran- 
tzun zuen jendeak 30 per- 
tsonako hiru talde osatuz. 
Behin lan hau amaitu eta 
gero, diru bilketarekin has- 
teko gabon eguna aproposa 
zela bururatu zitzaien. 
Gabon eskerako ohizko tal- 
deaz gain, bi talde gehiago 
osatu zituzten. Afaria pres- 
tatu behar zutenak ezik, 
gainontzeko guztiak, gabon 
eskean aritu zirela esan 
daiteke. Diru bilketa arra- 
kastatsua suertatu zen, 530 
biztanke dituen herri bate- 
an, 731.000 pezeta bildu 
ziren eta. Okasiorako, 
Iñaki Muruak, bertsoak 
egin zituen.

Bestalde, errifak saltzeari 
ere berehala ekin zioten. 
Ordiziako gabon ferian eta 
Elgoibarko gabon zaharre- 
ko feriatan hasi ziren eta 
Ezkio-Itsaso nahiz inguru- 
ko herrietako taberna eta 
elkarteetan ere salgai 
daude oraindik. Zekorra, 
martxoaren 14an, Zumarra- 
gako Beloki pilotalekuan 
egingo den bertso-jaialdian 
zozketatuko da. Alegin 
izan zen Gipuzkoako 
Krossean, taberna bat jarri 
zuten pintxo eta edariak 
salduz. Urretxuko Ederrena 
pilotalekuan berriz herri 
kirol jaialdia antolatu zuten 
otsailaren 15erako. Arto- 
lokotx bilketan eta aizko- 
ran neurtu zituzten inda- 
rrak Urretxu eta Ezkio- 
Itsasokoek.

Elkartasuna alde  
guz tietan

Agerre-Aundiri laguntzen 
komisioak dioen bezala 
guztion laguntza eskuzaba- 
lak bakarrik arintzen ditu 
honelako ezbehar larriak. 
Maria Isabel Olangak, alde 
guztietan jaso duten lagun- 
tasuna aipatu nahi luke. 
Jendea, dohan laguntzeko 
prest azaldu da eta hori 
eskertzeko modukoa da. 
Alegiko krossean erabilita- 
ko osagarriak ere dohan 
eman zizkieten. Herri 
Kiroletako partaideak eta 
martxoaren 14an arituko 
diren bertsolariak ere 
dohan etorriko dira. 
Bestalde, diruz laguntzeko 
zabaldu duten kontu 
korrontean, herriko parti- 
kularrek 555.000 pezeta 
eman dituzte eta kanpoko 
talde eta udalek berriz,
800.000 pezeta.

Oraindik ere badago 
laguntzerik

Martxoaren 14rako, Zu- 
marragako Beloki pilotale- 
kuan bertso-jaialdia antola- 
tu dute: Egaña, Lizaso, 
Lujanbio, Sarasua, Irazu 
eta Peñagarikano arituko 
dira Iñaki Murua gai-jar- 
tzaile dutela. Bestalde, 
diruz lagundu nahi duten 
guztientzako kontu korron- 
te bat zabalik dago. 
Hurrengoa hain zuzen ere: 
KUTXA:
2101.0059.41- 0010701647 
(Agerre-Aundi)

Martxoaren 
14an puntako 
sei bertsolari 
Zumarragan 

erretako 
baserriaren 

alde

Hona hemen Iñaki Muru- 
ak gabon eskerako asmatu- 
tako bertsoak:

Etxeñk etxe kanta-kantari 
gabonetako oihartziAna 
denok biltzeko bitarteko da 
ohitura z(ah)ar ezaguna. 
Jamili edo lagun artean 
zabaldu alaitasuna 
ahaztu gabe lArriAn daiAkagan 
senide edo lagma; 
itxaropenez bete nahi dugiA 
Jesas jaio zen eguna.

Aartem helbiAriA bikoitza dakar 
gabon kamtaren mezaak 
AIgerre-AtAndi erre baitigiA 
saarem indar (ah)altsiAak 
bat egim ezik (ahjalegin denak 
gerta daitezke amtzuak; 
borondatea eskatzen diza 
gare eztarri gartsaak. 
malkoak irri bihurtiA ditzan 
elkartasiAnaren saak.

Doinua: JVlutil koskor bati 
itsu aurreko...
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J.A.Navarro:“Akaroen alergia da gure  
ingurunean geh ien  em aten d en a”
Akaroak, armiarmen familiako parasitoak dira 
eta gure azala jaten dute.

Udaberrian alergia 
kasu gehiago izaten direla 
pentsatuz, Jose Antonio 
Navarro, Zumarragako 
Antzinako Ama
Hospitaleko alergoloare- 
kin hitzegin dugu. 
Donostiar honek, udabe- 
rrian ez dela kasu gehia- 
go ematen esan digu eta 
gure inguruan ohizkoena 
den alergia, akaroena, 
nola tratatu dezakegun 
azaldu digu.

Alergia gehiago nabari 
al dira udaberrian?

Ez, hori pixka bat mitoa 
da. Akaroen alergia adibi- 
dez, urte osoan ematen 
dena da. Gipuzkoan pole- 
nak, ez du arazo gehiegirik 
sortzen. Akaroak, gure 
ingurunean alergia gehien 
sortzen dituzten parasito 
txiki batzuk dira, armiar- 
men familikoak . Garai 
batean alergia autsari iza- 
ten zitzaiola esaten zen 
baina orain, badakigu, au- 
tsari baino, akaroei diegula 
alergia. Gure azala jaten 
dute pixkanaka eta koltsoi, 
manta, maindire, alfonbra 
eta abarretan bizi dira.

Ze alergia mota dira 
ohizkoenak?

Lehenbiziko postuan,

akaroak daude. Bigarren 
postuan beharbada, medi- 
kamentuak egongo dira. 
Baina honek argibide bat 
behar du. Jende askok, 
medikamentuei alergia die- 
tela uste du eta gure lana, 
medikamentuei alergiarik 
ez dietela erakustea izaten 
da baita ere. Ez bait da beti 
horregatik.

Nola sendatu daitezke 
alergiak?

Gaixotasun alergikoen 
tratamenduan, hiru maila 
daude. Lehena, gaixotasu- 
na sortzen duen zergatia 
zein den jakin eta gero, 
agian kontaktu hutsa ebita- 
tuz sendatu daiteke. Dena 
den hau batzutan ezinezkoa 
da. Akaro eta polenarekin 
adibidez, hau ezin da egin. 
Orduan, kontaktua ahalik 
eta gehien nola murriztu 
dezaken erakusten saiatzen 
gara gaixoari. Beste maila 
batean, tratamenduak 
daude. Asko ditugu eta 
seguroak dira. Normalean 
tratamendu hauekin sinto- 
mak kontrolatzen ditugu. 
Azken maila batean txerto- 
ak daude. Gaixotasun aler- 
gikoen eboluzioa aldatzeko 
dugun modu bakarra dira. 
Tratamendu luzeak dira 
azken hauek eta helburua,

gorputza, alergia sortzen 
dion gaitzari ohitzea da.

Zergatik izaten dira 
alergiak?

Mila arrazoi daude. 
Jende askok, gaur egungo 
bizi kalitateari ordaindu

behar diogun prezio bat 
dela dio. Gaur egungo bizi- 
moduak, alergonoak, aler- 
giak sortzen dituzten gau- 
zak dakartza. Etxeak adibi- 
dez, gero eta isolatuagoak 
daude, hortaz, etxe 
barruan, egoera hobeak
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ematen dira akaroak hazi- 
tzeko. Mendebaldeko 
lurraldetan asko ematen da 
hau.

Ze neurri har daitezke 
alergiarik ez izateko?

Galdera zaila da. 
Jaioberri eta ume txikiak 
bizi diren logeletan, alergo- 
no maila gutxitu ezkero, 
ume hauek, handitzean, 
gaixotasun alergiko gutxia- 
go izango dituzten teoria 
bat dadago. Baina guzti 
hau aztertzen ari dira eta ez 
dago datu zehatzik 
momentu honetan.

Ze sintoma dira naba- 
rienak?

Hitz gutxitan esateko, 
akaroen kasuan, sendatzen 
ez den katarro bat da. 
Polenarekin sintoma gehia- 
go ere izan daitezke. Bi 
kasutan, doministikuak, 
mukiak, sudurra tapatua, 
arnasa hartzeko zailtasu- 
nak, txistua bularrean, 
eztula...

Ze alergia da senda- 
tzen zailena?

Tratamendu bereziena 
behar bada, erle eta listo- 
rrek sortutako ziztadek 
behar dute baina ez da zai- 
lena, oso erantzun ona 
ematen baitute tratainendu 
hauek. Ziztadak sortutado 
erreakzio alergikoa zela eta 
eibartar bat hil egin zen 
Burgosen. Baina garrantzi- 
tsua da jakitea ziztadek sor- 
tutako erreakzio alergikoen 
aurka txerto oso onak ditu- 
gula. Gure ingurunean, 
akaroen alergia da tratatzen 
zailena. Tenperatura epela 
eta hezetasun maila egokia 
dugulako parasito hauek

bizi daitezen.

Zein da tratamendua 
akaroen kasuan?

“Sendatzeko 
alergiarik zaile- 
netakoa, erle 

eta liztorren ziz- 
tadak sortuta- 

koa da”

Lehen ere esan dugu, 
gure azala jaten dutela pix- 
kanaka. Batez ere, ohean 
bizi dira eta horregatik, 
mandireak batez ere, 60

gradutara garbitzea komeni 
da, tenperatura horrekin hil 
egiten dira eta. Gelan, 
alfonbrarik ez edukitzea 
ere komeni da. Eguzkia 
dagoenetan, gela ondo ben- 
tilatzea komeni da. 
Kalefazioa gehiegi ez piz- 
tea, tenperatura epelean 
hobe bizi baitira akaroak. 
Bestalde, arnasa hartzeko 
zailtasuna duten pertsonek, 
gelan, humifikadoreak jar- 
tzeko ohitura dute. Alergia 
mota hau dutenentzat ez da 
ona akaroak hobe bizi bai- 
tira humifikadore hauekin.

Jendeak jarraitzen al 
ditu ezarritako tratamen- 
duak?

Askotan, guk ere bada- 
kigu, oso zaila dela hilabe- 
te askotako tratamendu bat 
egunero jarraitzea.
Bezeroei, oso garrantzitsua

dela esplikatzen saitzatzen 
gara baina badakigu, asko- 
tan, ondo sentitzen den 
gaixo batentzat zaila dela 
tratamendua jarraitzea. 
Hala ere, beharrezkoa da.

Kutsadurak eta gaur 
egungo bizi kalitateak, 
alergia kasu gehiago al 
dakartza?

Badirudi baietz.
Akaroena hain zuzen hone- 
gatik izan daiteke. 
Bestalde, fabrikatan erabil- 
tzen diren sustantzia kimi- 
ko batzuk ere alergiak sor 
ditzakete.

Jendea ondo informa- 
tua al dago alergiei dago- 
kienez?

Gero eta informazio 
gehiago dago eta hori, 
eskertzekoa da.
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Errealeko jokalari 
ohien futbol eskola

Zumarragan

Duela urte t'erdi 
inguru Jesus Mari 
Zamora eta Alberto 
Gorriz errrealeko 
jokalari ohiek Oreka 
Kirol Eskola sortu 
zuten. Donostian 
eman zituzten lehen 
pausuak, ondoren 
Hernanira ere hur- 
bildu ziren eta orain 
Zumarragan hasi 
dira. Argixao zelaian 
arituko dira lanean 
eta bertako ardura- 
dunak futbolarekin  
harreman estua 
duten hiru gazte 
izango dira: Aitor 
Alvarez, “Musti” 
Mujika eta Luis 
Heras. Otamotzek 
azken honekin 
hitzegin du euren 
asmoen berri izate- 
ko.

N ondik sortu zen  
proiektu hau?

Beraiek guri esan digu- 
tenez, aspalditik zuten 
umeentzako futbol eskola 
bat sortzeko ideia. 
Eskaera zegoela ikusten 
zuten eta adin gazte 
horretarako umeentzako 
eskaintzarik ordea ez. 
7eta 13 urte bitarteko 
umeek futbolean ikasteko 
aukera zehatzik ez omen 
zuten. Zumarraga aukera- 
tu dute estrategikoki

puntu ona delako Goierri 
ingurura begira eta belar 
artifizialeko zelaia duela- 
ko. Hau ikasteko oso ego- 
kia da.

Zuek nolatan sartu  
zineten proiektuan?

Beno, Musti, Alvarez 
eta hirurok Gorriz eta 
Zamoraren ezagunak 
ginen. Hau dela eta gugan 
pentsatu zuten
Zumarragan eskolarako 
arduradunak bilatzerako 
orduan. Gainera, bazeki-

ten nik entrenatzaile kar- 
neta dudala.

Zein da zuen helbu- 
rua?

Futbolerako gaitasuna 
zuten ume batzu aurrera 
egin gabe geratzen ziren. 
Orain, gure eskolara 
datozenak behintzat. 
euren ahalmena erakuste- 
ko aukera izango dute. 
Bestalde, gure asmoa 
herriko taldeekin eta bes- 
teekin harremanetan ego- 
tea da eta balio duten gaz-
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teei ateak zabaltzen laguntzea. Esan 
beharra dago eskolekin ere harrema- 
netan gaudela eta guk eskaintzen 
dugun prestakuntza eurek eskain- 
tzen dutenarekin osagarria dela.

Nola egiten duzue lan umeekin?

Esan beharra dago, futbol eskola 
bat bada ere, eskaintzen dugun pres- 
takuntza orokorra dela. Hau da, hel- 
burua nagusia umeak hezitzea da. 
Disziplina eta talde lana bultzatzen 
ditugu eta kirolaren praktika egokia 
bultzatu nahi dugu txikitatik. 
Mediku jarraipena ere egiten zaie 
eta bakoitzaren eboluzioa jarraitzea 
da denboran zehar. Hamarreko tal- 
detan lan egiten dute kontaktu zuze- 
nagoa lortzeko. Entrenamenduak 
oso zehaztuak ditugu euren adina- 
rentzat egokiak eta dibertigarriak 
izan ditezen. Uneoro burutuko 
dugun jarraipen eta datu bilketaren 
berri emateko gurasoekin bilerak 
izango ditugu. Hauetan euren seme- 
alaben ahalmenak nondik bidera 
daitezkeen agertuko diegu.

N olakoak dira entrenam en- 
duak?

Astean bitan entrenatzen dute, ordu 
eta erdiz. Entrenamenduak diberti- 
garriak izan daitezen saiatzen gara. 
Beroketa, baloiarekin ariketak, joku 
desberdinak, luzatze-ariketak eta 
abar egiten ditugu. Helburua ikastea 
eta ondo pasatzea da.

Zer nolako erantzuna jaso  
duzue?

Arduradun nagusiek esan dutenez, 
espero zutena baina erantzun hobea 
lortu dute. 15-20 ume inguruk jada 
eman dute izena. Kontutan izan 
behar bada oso garai txarrean hasi 
garela. Gure asmoa kurtso hasieran 
hastea zen, baina uste baina beran- 
duago hasi gara eta gauza hauetara- 
ko hobe izaten da kurtsoarekin bate- 
ra hastea.

Bukatzeko esan nahiko nuke uda- 
leku batzuk antolatzeko asmoa dau- 
kagula Iruñan, Osasuna futbol talde- 
aren egoitzan . Modu honetan, gure 
ikastaroa herri desberdinetan egin 
duten haurrak, elkarrekin egongo 
lirateke adiskidetasunean gehien 
atsegin zaiena eginez.

Bittor Ansorena 
Urolako presidentea

Urolaren futbol eskola
betiko martxan

Oreka kirol eskolaren ezauga- 
rriak bereziak badira ere, lehena- 
gotik ere bagenuen futbol eskola 
Zumarraga-Urretxun. 1993.urtea 
ezkeroztik, Urola futbol taldeak 
eskola propioa du eta honen berri, 
Bittor Ansorena presidenteak 
enian digu.

Urolako infantiletara heltzen 
ziren gazteek, 13 urte, futbolean 
heldutasun gutxi zutela konturatu 
ziren. Hau dela eta, 10-12 urte 
bitartekoentzako eskola antolatu 
zuten. Bere helburua, gazteak 
Urolan jokatzeko prestatzea da. 
Honetarako ekainean, eskola 
ezberdinetako arteko txapelketa 
antolatu eta bertan hobekien 
dabiltzanak aukeratzen dituzte. 
Mutikoak bi taldetan banatuak 
daude adinaren arabera, astean 
bitan entrenatzen dute, bi orduz 
eguneko eta entrenamenduen hel- 
burua gazteen artean talde lana 
eta adiskidantza bultzatzea da. 
Bestalde, larunbatero partiduak 
jokatzen dituzte, urtean behin 
Frantziara joaten dira txapelketa 
bat jokatzera eta Iñaki 
Mendiluzeren omenezko torneoan 
ere parte hartzen dute. 12 urtere- 
kin, eskola honetan bukatu ondo- 
ren, onenak Urolako elastiko 
horia jazten dute. Ansorenak 
esandakoaren arabera, bi eskolen 
artean ez dago inongo konpeten- 
tziarik.
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Luis Mari Segurola 
Zumarragako parrokoa

✓Zer izan nahi zenuen umetan?
Apaiza futbolista...
✓Dutxatzeko ur hotza ala beroa?
Beroa nahiago.
✓Denbora librean zer egitea gustatzen zaizu?
Paletan jokatu, mendian ibili eta irakurri. 
✓Kolore bat?
Urdina, gorria edo arrosa.
✓Ze opari hartuko zenuke gustura?
Bidaia bat, edo irakurtzeko beta.
✓Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea?
Milango kardenala.
✓Asteburua deskantsatzeko ala gehiago 
nekatzeko?
Lanerako baina atseginez.
✓Zure gorputzeko zein atal aldatuko zenuke?
Hankak.
✓Nora begiratzen diozu lehenik neska bati?
Arpegira.

✓Zer falta zaio Urretxu-Zumarragari?
Lanpostuak.
✓Zumarraga-Urretxuko gustuko toki bat?
Antigua, Beloki eta Irimo.
✓Zumarragan ezik non biziko zinateke gustura?
Eskoriatza, Eibar edo Soraluzen.
✓Zein da duzun ohiturarik txarrena?
Bromatan nabilela, pixkat pasatzea.
✓Bete gabeko amets bat?
Ikasketetan eta apaizgintzan gehiago 
ez sakontzea.
✓Musika entzuteko, dantzatzeko, jotzeko ala 
kantatzeko?
Kantatzeko eta entzuteko.
✓Kantu bat.
Iparragirrerenak eta napolitanak.
✓Zain egon ala besteak zure zain?
Zain egon.
✓Zer da gehien baloratzen duzun gauza?
Erlazio ona izatea.
✓Norengatik joango zinateke azken muturre- 
ra?
Nik sinisten dudan Jesukristoren Jainkoagatik, 

famili edo lagun berezi bategatik.
✓Gaua ala eguna?
Eguna.
✓Lo egiteko zer?
Pixka bat irakurri edo irratia entzun.
✓Gustoko janari bat?
Menestra on bat, arraina...
✓Ura, ala...
Janarietan ardo pixka bat nahiago.
✓Zein da esan bai, baina azkenean egin ez 
duzun hori?
Pastoralgintzan sortutako hainbat proiektu ezin 
izan ditut egin.

HEZKOR
Z um arragako  e lek troga ilu  
e ra ku ske ta rik  hand iena!

Prezio eta modeloetan aukera aoarta

Urdaneta, 5 ® 72 41 31

M A P F R E
Aseguru etxea

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

p u m n M & \
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•  Ondo pasa- 
tu zure 
ospakizune- 
a n  e ta  e a  
gehiago 
jaten  dezun. 
ZORIONAK 
ERIK!!!

•  M artxoaren 9an  
bost urte bete- 
tzean, zure 
guraso, an a i 
Jon Ander, 
aitxatxa, 
a m a m a  e ta  
osaben  partetik 
ZORIONAK

•  ZORIONAK 
IÑAKI!!!

Zure urtebe- 
tzea dela  
e ta  oso 
ondo p a sa  
ezazula, e ta  
kontuz txan- 
painarekin!

•  Gure bihu- 
rria zorion- 
du  nahi 
dugu, bere 
10. urtebe- 
tzean. 
ZORIONAK 
ITZIAR!!!

•  H appy birth- 
d a y  in the 
d a y  of your 
birthday, 
h av e  a  good 
time. Your 
second family! 
ZORIONAK 

TOMMY!!!

n

r.

Mikel H endaiara 
joateko m otona 
bazenuen, Santan- 
derrerako autobu- 
sa  ere bai, oraingo 
honetan  Urretxun 
ibiltzeko e a  nola 
konpontzen zaren 
bizikleta horrekin. 
ZORIONAK!

•  A upa MaJose!
Segi horrela 
euskera ikas- 
ten  e ta  ondo 
p a sa  zure 
urtebetetze- 
an!.
ZORIONAK 
M a JOSE!!!

•Lora sorta b a t 
d aukat nere 
au rrean  e ta  
d en en  a rtean  
nabarm entzen  
d e n a  larrosa 
gorri ba t 
ZORIONAK 

ROSA MARI!!!

•Ai, Leire, 
Leire, zein 
bihurri zaren 
izan ere! 
M artxoak 
18 egun  
bete  e ta  zuk 
5 urte. Ez al 
d a  politte!

•M iraria izan- 
go d a  aur- 
ten  zure 
urtebetetzea 
ospatu 
g a b e  geldi- 
tzen banaiz. 
ZORIONAK 

MILA!!!

•  Epa Nekane! 
Zer pentsa- 
tzen zenuen 
ez zintudala 
zoriondu 
behar a la?

Ba ez! ZORIO- 
NAK!!!!! e ta  
ondo pasa.

Mutua General de Seguros
Iparragirre, 11 URRETXU tel:722599

•A iala, au rten  ez 
gaituzu txokolate 
jatera  gonbidatu, 
b a in a  datorren 
urtean  gonbidatu  
g a b e  ere joan 
egingo gara. 
ZORIONAK aita  
e ta  am aren  partez!

•  Zure urte 
betetzean 
egun  zora- 
garri ba t 
p a sa  deza- 
zula. 

ZORIONAK 
M a ANGELES!
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