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Urretxu eta Zumarragatarrok ere Aitorrekin

M adrilen Errealaren eta 
Atletico de M adriden arteko 
futbol partiduaren inguruan  
izandako gertaerak direla eta, 
zeinetan faxista hiltzaile ba- 
tzuek Aitor Zabaleta jarrai- 
tzaile donostiarra erail baitzu- 
ten, Urretxu eta Zumarragatik  
bertara joandako zaletuok  
Errealeko peñek eginiko ondo- 
rengo idatziarekin bat egiten 
dugu:

1. A ito r euskal h e rr ita rra  iza teagatik  eta 
ez beste  ezerga tik  erail dute. E rabat 
ga itzesten  dugu h ilke ta  honen  errea lita - 
tea  d esitxu ra tzeko  edozein  ahalegin .
2. A itorren  h iltza ileak  ez  d ira  lau lagun, 
h a la  sinestaraz i nahi d igu ten  arren.
A sko  d ira , e ta  o so  ondo  an to la tu ta  
daude. A lderd i fax is tek in  ze rik u sia  iza- 
teaga tik  d ira  ezag u n ak  herri honetan .
3. H ilketa  ho n e tan  eran tzu le  asko 
daude. K azetariak , zeinek , esta tuan  
du ten  en tzu le -kopu ru  hand iaz  balia tu ta , 
argi e ta  garb i kan p a in ak  egin  ba itituz te , 
e ta  euskal h errita rron  au rkako  sen tim endu  
izugarria  sortu ; p o litikariak , jen d au rrean  
ardu ragabekeria  hand iz  eg indako  ad ieraz- 
penek in  jo m u g a n  ja r r i d ituz te lako  herri 
honetako  b iz tan leak , euskal h e rrita r iza- 
tea  beste  d e litu rik  izan  gabe; kirol a rloko  
buruzagiak , h iltza ileok  finan tza tu  e ta  sus- 
tatu  d ituz te lako , inork  ez daki ze r lortu 
nahian ...
4. M adrilen  so rtu tako  egoera  beldurgarria  
izan zen. F ren te  A tle tico  guztiak , besoak  
a ltx a tu ta  z ituz te la , euskal herrita rron  aur- 
kako k o n ts igna  xeno foboak  o ihukatu  
zituen , e ta  fax ism o  gogo rrenaren  garai 
onene tako  eszen ifik az io  ik arag arria  osatu , 
ezin  konta  ah a la  sinbo lo  fax ista  erab iliz .
5 G uztiz  g a itzesg arria  izan zen  F rente 
A tle tico  de lakoak  ez ez ik , ia -ia  estad io  
osoak  ere euskal za leek in  izandako  ja rre - 
ra.
6. E spain iako  beste  h a inba t h iritan  ere 
egokitu  zaigu ho rre lako  egoerak  ja sa tea  
(Z aragoza, G ijon ...) , e ta  ikusten  zen egu- 
nen batean iritsiko  zela  gerta tu takoa.
7. Ez zen ino lako  segurtasun  neurririk  
izan, e ta  jen d ila je  hu ra  nah ie ra ra  aritu

zen , zale  txu ri-u rd inen  artean  izugarrizko  
be ld u rra  erag inez.
8. S egurtasun  neurri ezin  k askarrago  
haien  e ran tzu lee ta tik  batek  baino  geh ia- 
gok au rkeztu  b eharko  luke d im isioa.
9. Salatu  nahi dugu  estad ioaren  ingurue- 
tan  zeuden  p o liz ia  naz iona lek  eraku tsita - 
ko u tz ikeria  e ta  p ro fesiona ltasun  falta. Ez 
zu ten  ezertxo  ere  eg in  euskal herrita rrak  
babesteko , segu rtasun  indarre tako  k ideen- 
ga tik  10 m etro  e sk asera , jip o ia k  e ta  harri- 
kadak  jasan ag a tik .
10. D eito ragarria  irud itu  zaigu  ze in  erraz 
utzi duen gaia  a lde  ba te ra  K irol 
Indarkeriaren  au rkako  B atzordeak .
K alean gerta tu  ze la  esa tea  da errazena. 
D udan ja r tz en  dug u  M adrilgoa  hem en 
gerta tu  balitz  erabak i bera  hartuko  ote 
zuten.
11. A tle tico  de M adriden  ja r re ra  salatu  
nahi dugu: R ealaren  ja rra itza ileo k  go ize- 
ko 1:30ak arte egon  b ehar izan g inen 
estad ioaren  barruan , ba ina  k lubak  instala- 
zio  guztiak  itxi z ituen , taberna  e ta  kom u- 
nak barne, e ta , beraz , gu tx ieneko  eroso ta- 
sun ik  gabe  egon b eh a r izan  g inen  itxaro- 
naldi luzean. S arrcrcn  sa lm cntan  eginda- 
ko iruzu rra  ere  sa latu  nahi dugu: 6 .000

pezeta  o rdaindu  gen ituen  ha inba t zalek
4 .0 0 0  o rda indu  z ituz tenen  lekuan  egon 
behar izan genuen .
12. E skerrak  em an  nahi d izk iegu  E uskal 
H erriko  kirol k lubei (A laves, O sasuna, 
E ibar, A th le tic ) e rak u tsi du ten  e lkartasun  
izugarria  h and iaga tik ; berezik i A th letic i 
e ta  A th le tic  zale guz tie i. H ain une gog o r 
hauetan  harro  eg o tek o  m odukoak  d ira  
jo k ab id e  horiek , hau rrid e  iza teaz  harro  
ego tekoak .

A zken ik , A ito r Z aba le ta ren  du in tasuna  
a ldarrika tu  nahi dugu , erail zu ten  g iza txa- 
rrena  baino  askoz h an d iag o a  delako .
A ito r beti izango  da gure artean , e ta  k lub 
eredugarri honen , jo k a la rien , tekn iko  guz- 
tien  e ta  zu zen d aritzak o en  sinbo loa  izango  
da, g uz tiez  ere  e rab a t harro  baikaude. 
H onen  b idez  R ealeko  peñen  besarkadarik  
b ero en a  helarazi nahi d iogu  A itorren  
fam iliari, V eronica em az tegaiari, eta 
haren  lagun guztie i. P eñarik  den artean , 
ez d ira  ino iz  bak arrik  egongo. G ora 
A ito r-G ora  R ea la -G o ra  E uskadi.

(E uskaldunon  E g u nkaria ren  erredakzioan  
itzulia).
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TXXKXMOTZ
ESKOLA kTlROLAREN GEHlGARRlA

Konturatu garenerako Çabonak gainean ditugu eta 
merezitako atsedenaldia hartzeko aukera ere bai. Hala 
ere ziur gaude oporretan kirola egiten jarraituko duzuela, 
turroiak sortutako betekadak jeisteko dagoen onena 
baita.

Glentzero egunean gure etxera abestera etortzea 
espero dugu, baina etorri aurretik ondo entsaiatu, iaz ez 
baitzinaten oso fin aritu. Gndo pasa eta Glentzerok guz- 
tioi eskatutakoa ekartzea espero dugu.
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SOk'ATiRAk'O EMAlTZAk'
TIRALDIA DENBORA A TALDEA

1 30” IKASTOLAB
2 - HAZTEGI D
3 - HAZTEGI C
4 21” IKASTOLA B
5 58” IKASTOLA C
6 20” 39” LA SALLEB
7 16” IKASTOLA B
8 13” 6” GAINZURI D
9 - LA SALLE B
10 26” 4” GAINZURI C
11 7” 8” IKASTOLAB
12 26” GAINZURI D
13 15” 9” GAINZURI C
14 22” HAZTEGIC
15 18” IKASTOLA B
16 - HAZTEGID
17 12” 20” LA SALLE D
18 - HAZTEGID
19 7” IKASTOLA B
20 12” 6” IKASTOLA C
21 7” GAINZURI D

B TALDEA DENBORA

IKASTOLA C 
GAINZURI C 
LA SALLE B 
GAINZURI D 
GAINZURI C 
HAZTEGI D 
HAZTEGI C 
HAZTEGI D 
IKASTOLA C 
HAZTEGI C 
HAZTEGI D 
IKASTOLA C 
LA SALLE B 
GAINZURI D 
GAINZURI C 
IKASTOLA C 
GAINZURI D 
HAZTEGI C 
LA SALLE B 
HAZTEGIC 
GAINZURI C

SAILKAPEHA
TALDEA PUNTUAK

GAINZURI C ...............14
IKASTOLA C ...............13
IKASTOLA B ...............12
LASALLEB ...............10
GAINZURI D ..................9
HAZTEGI C ...................5
HAZTEGI D ...................0
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E S K U B A L O I A  ( 1 8 - 1 2 - 1 2 )

ALEBIN MUTILAK 6. TXAPELDUN HAZTEGI C
TXAPELDUNORDE HAZTEGI D

ALEBIN MUTILAK 5. TXAPELDUN GAINZURI A
TXAPELDUNORDE D. AGIRRE

ALEBIN NESKAK 6. TXAPELDUN HAZTEGI
TXAPELDUNORDE IKASTOLA B

ALEBIN NESKAK 5. TXAPELDUN HAZTEGI A
TXAPELDUNORDE LA SALLE A

r

•  *  

I

H 

1 1
Ju.

INFANTIL MUTILAK
 1 ............... IPARRAGIRRE
 2.....................OLAZABAL
 3.....................HAZTEGI C
 4......................... LA SALLE
 5.....................HAZTEGI B
 6.........................IKASTOLA
 7.....................HAZTEGI A

Kirol monitoreentzako Ikastaroak.
Kirol ikastaroak: Generikoa, futbola, atletismo eta pilota.
Edukia: Legazpi -Urretxu - Zumarraga kirol koordinatzaileen egitarauak.

20 orduko ikastaroak 
Ikastaroa euskaraz emango da. 

lrakaslegoa:Legazpi -Urretxu - Zumarragako kirol irakasleak eta teknikariak.
Ikaslegoa: Legazpi - Urretxu- Zumarragan eskola kirolean dabiltzan monitoreak.

Monitore arituak nahiz berriak.
Klubeko kirolariak.

Egutegia: Abenduaren 22, 23, 28, 29 eta 30.
Egunero 2-3 ordu.
Orduak: 22 - 23an arratsaldeko 5etatik 7ak arte/ 28, 29 eta 30ean 9,30etatik 13ak arte 

Tokia: Argixaon eta frontoian.
Deialdia: Ikastetxeetako kirol koordinatzaileen bidez iazko monitoreei nahiz aurten berriak izango direnei.

Kluben bidez, kirol taldeen inguruan dabiltzanei.
Matrikula: Izena ematea ikastetxeetan eta kiroldegietan. Dohainik izango da.
Materiala: Ikasle bakoitzari fitxa didaktikoak eta apunteak banatuko zaizkio.
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TCHEKENGO tAUHXUKOAN SASKXDAIOXAK ARXTVKO 
&ARA CTA BXfrARREMEAW FUTBOLEAM

Ale honetarako La Salle 
ikastetxean DBHko 1. maila 
ikasten ari diren mutil ba- 
tzuekin hitz egin dugu. 
Saskibaloian jokatzen ari 
dira, baina ikasturtearen 
bigarren lauhilekoan futbole- 
an arituko dira. Euren izenak 
Ladis, Haritz, Zakarias, Borja, 
Aitor eta Jokin dira eta oso 
gustura daude euren entre- 
natzaileekin.

Zer moduz doa taldea?
Orainarte nahiko ondo aritu 
gara, lau partida irabazi eta bi 
galdu ditugu. Hala ere, saski- 
baloian gure mailan ikastolako- 
ak dira onenak. Baina urtarrila 
edo otsailetik aurrera futbolean 
jokatu behar dugu eta hortan 
hobe moldatzen gara. Izan ere, 
fubola da gehienok atsegin 
dugun kirola eta atsedenaldie- 
tan ere hortan aritzen gara.

Astean zenbat aldiz entre- 
natzen duzue?
Astearte eta ostiraletan entre- 
natzen dugu, nahiz eta gutxi- 
tan elkartzen garen denok. 
Gure entrenatzaileak Antonio 
eta Mikel dira. Asko erakusten 
digute eta gainera oso jatorrak 
dira.

Zein da gehien atsegin 
duzuen kirola?
Futbola da gehien gustatzen 
zaidana, atletismoa berriz ez 
dut atsegin (Ladis). Ni ere iri- 
tzi berdinekoa naiz (Aritz)

Ni ere bai, esku pilota berriz ez 
dut gogoko (Zakarias).
Nik kirol guztiak atsegin ditut 
(Borja).
Nik atletismoa eta saskibaloia 
ditut gustuko (Aitor).
Futbola eta atletismoa. Mila 
metroetako Jasterketan oso 
gustura ibiltzen naiz (Jokin).

“Gabonetan Gazte 

Astean parte hartzeko 

asmoa dugu”

Zein kirolari dituzue gustu- 
koen?
Nire kirolaririk gogokoenak 
Jordan eta De Pedro dira 
(Ladis). Nik atezain postua 
gogoko dut eta Alberto da

gehien atsegin dudana (Aritz). 
Alberto eta El Guerrouj. Azken 
hau benetan kirolari aparta da 
(Zakarias).
Nik atsegin dudan taldea 
Barça da, Rivaldo eta Figo 
dira gustukoen ditudanak. 
Saskibaloian Barkley eta 
Bennet dira onenak (Borja). 
Jordan eta Bird ditut gustuko 
(Aitor).
Nire Kirolaririk gogokoenak Sa 
Pinto, Kovacevic eta Jordan 
dira (Jokin).

Bukatzeko, gabonetan ere 
kirola egiteko asmorik al 
duzue?
Bai, noski. Kirola egitea asko 
atsegin dugu eta eskola kirole- 
tik kanpo ere aritzen gara. 
Oporretarako antolatu den 
Gazte Astean futbol txapelke- 
tan parte hartzeko asmoa 
dugu.
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Ba al duzu BAI EUSKARARI kanpainaren 
berri? Ekintzaren batetan parte hartu behar 
al duzu?

Aingeru Legorburu
Herrian zerbati antolatzen baldin 
bada parte hartzeko asmoa dut. 

Euskararen alde egiten den guztia 
onuragarria iruditzen zait eta 
Donostiara ere joango naiz.

Amaia Mao
Karteletan ikusi dut eta eskolan 

ere kanpainaren berri izan dugu. 
Anoetara joango naizen ez dakit, 

gurasoek esaten dutena ikusi 
behar.

Andoni Garzia
Ez nuen “Bai Euskarari” kanpaina- 

ren berri. Ondo iruditzen zait euska- 
raren aldeko gauzak antolatzea eta 
ahal badut joango naiz Anoetara.

Juan lanazio Mendiola
Ez dut orainarte kanpainaren berri 
izan. Herrian zer edo zer antola- 

tzen bada parte hartuk dut. 
Beharbada Anoetara ere joango 

naiz.

Miren Josu Begiristain
Izan dut kanpainaren berri. Zabaltzeko 
ahaleginak egin eta guztiok inplikatu 

beharko ginateke. Parte hartzeko 
asmoa dut, euskara gure hizkuntza 

nazionala baita.

Montse Alkorta
Ikastolako langilea naiz eta herri mai- 

lako antolaketan parte hartzen ari 
gara. Printzipioz Anoetara joango naiz, 

baina erabilera suspertzeko herrian 
zerbait gehiago egin beharko litzateke. 
Ez da nahikoa akordioa sinatzearekin.

BIONA
AROZTEGIA

Altzariak neurrira

■n eta faxa: 72 02 55 
Erratzu, z/g URRETXU

Argitarapen honcn cdizioko laguñtzaile:

I En la edicion de esta publicacion colabora: |

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

EDURNE
JANTZIDENDA

P iedad, 18 ®  943 721417 ZUM ARRAG A

cJ a n b tp a r
Dietetika
Estetika

Bidezar, 7 s  72 36 52

■ N  I I — r  _  - U  _  --------

Tji CS'© I7® ©
Enm arkatzeak

Arte ederrak 
! -— — - —  -  Dekorazioa

---------------- ----------------  Opariak

Labeaga, 35 Urretxu ® 72 41 61

1998ko a b e n d u a / S k I m Tr F  9



S A N T A  LUTZITAKO FE R IA  98
buzkantza eta errezil sagar lehiaketak

Urtetik urtera gero eta lehiaketa gehia- 
go burutzen dira Santa Lutzi egunean 
zein aurreko egunetan. Nahiz eta lehen 
herri bakoitzak bere lehiaketak antola- 
tzen zituen, egun bi herrien arteko lan-

Jose M aria Busca Isusiren om enezko  
buzkantza lehiaketak Santa Lutzia  
feriaren barne leku garran-tzitsua  
duen ekintza da. Lehenago feriaren  
egun berberan ospatzen bazen ere, 
azken bi urte hauetan astebete 
aurreratu da nabarm endu nahian.
Iñaki Cam pos orm aiztegiarrak urte 
asko daram atza buzkantza lehiake- 
tan parte hartzen. Askotan irabazi 
duen arren, 94. urte ezkeroztik  
garaipenik lortu gabea zen eta aur- 
ten berriro ere lehen saria lortu du.

H obera egin al du lehiake- 
tak urte hauetan guztietan zehar?
Bai. nik uste lehen baino  buzkan tza  
h obeak  au rkezten  d ire la  e ta  leh iaketa- 
ren egun a ld ak e ta  ere  o n u rag arria  izan 
dela. S an ta  L utzi egunean  ospatzen  zene- 
an leh iaketa  galdu  xam arra  zegoen  e ta  
egun p rop ioa  m erezi zuen.

Lehiaketa hainbestetan irabaz- 
teko sekreturen bat izango duzu ...
S ek re tu rik  ez  dago  hem en , denok  ere  ant- 
zera  eg iten  d itugu . K ontua porrua, tipu la  
e ta  g a inon tzeko  o saga iak  ondo  aukeratu  
e ta  buzkan tza  m im oz eg itea  da.

kidetza gero eta nabariagoa da. 
Honela, kapoi eta oilasko lehiaketak bi 
herrien artean antolatzen dira. Ea 
aurrerantzean ere lankidetza honek 
bere fruituak ematen dituen.

Zorteak ere garrantzia al du?
E gia  esan . bai. L eh en en g o  sailkapen  txan- 
da  bat ego ten  da  e ta  hem end ik  fina lera  
pasa tzeko  zo rtea  beha rrezk o a  da. Izan ere 
no rberak  eg indako  buzkan tzaren  talde 
berean  fuerte  x am arra  den buzkan tzaren  
bat suerta tu  ezkero  epa ilea  buzkan tza  
ho rren  zapo rea  ah o tik  kendu ez in ik  gel- 
d itzen  da.
G ero , g u rea  d asta tzen  duenean  ez  d io

zaporea  nabaritzen .
Zer da Santa Lutzi egun hone- 

tan gehien atsegin duzuna?
D ena atseg in  dut, b a in a  ba tez  e re  an im a- 
liak. Ni neu ere  base rrita rra  naiz  e ta  beraz 
abereak  asko  beg ira tzen  d itu t. E san beha- 
rra dut ka lidade  h and iko  abereak  daudela , 
u rte tik  u rtera  hobetzen  doala  uste dut.

s  72 42 55 
Legazpi,14 

ZUMARRAGA
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Getaria,18 
DONOSTIA
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M aria Isabel Zum alakarregi gabiriarrak Errezil Sagar Lehiaketan parte hartzen du. 
Nahiz eta U rretxu-Zum arragatik hain gertu bizi, hirutan soilik  etorri da lehiaketara; 
baina bitan bigarren postua lortu eta iaz garaile suertatu zen.

Zure sagarrondoek zerbait bere- 
zia izango dute...
Lur onean  daude, ond o  za in tzen  d itugu  eta 
k lase onekoak  d ira . E rrezil sagar k lase ona 
e ta  gaztea  dugu: 2 00  sagarrondo  inguru  
d itugu  e ta  zaharrenek  14 urte d ituzte . 
B estalde, beste  fru itarbo l ba tzuk  ere  badi- 
tugu , b a in a  ez sagarrondoak  bezainbeste .

Lan handia em aten al dute saga- 
rrondoek?
L an hand ia  egin b eh ar da, bai. L u rra  m ane- 
atu  beh arra  dago  lehenago , gero  landarea  
aldatu  e ta  laupabost u rtetan  lu rra  m aneatu  
urtero , ondo  o n garritu  e ta  podatu . B estalde, 
urtean  pare bat a ld iz  arbo la  tra ta tu  beharra  
dago.

Lan guzti honek behar haina  
em aitza em aten al du?
E gia esan  den b o rap asa  m oduan  egiten  
dugu. G uk  sagar o n en ak  ja s o  e ta  ga inon tze- 
koak ero rtzen  uzten  d itugu . Z um arragako

gazte  ta lde bat e to rtzen  d a  baserrira , denak  
bildu  e ta  sagardoa eg iten  du te . G ero  erd iba- 
natu eg iten  dugu . B ildu tako  sagar geh ienak  
e txetik  saltzen  d itugu . b a in a  San to  
T om asetan  A zpeitia ra , G abonetan  O rd iz ia ra  
e ta  S an ta  L u tz ita ra  ere  e to rtzen  gara.

G abiriko sagarrek ia urtero ira- 
bazten dute, zerbait berezia al du  
G abiriko Iurrak?
N ik uste baietz . C astillo  sukaldari beasa in - 
darrak  esan  ohi zuen  G ab iriko  errez il saga- 
rrak  o nenak  z ire la . Izenez  E rrez ilgoak  d ira, 
ba in a  G ab irikoak  h obeak  dira. Iaz A zpeitin  
saria  irabazi gen u en , e rrez ild a r bat etorri 
z itza idan  e ta  zera  esan  z idan  “G u E rrez ild ik  
etorri e ta  zuei sa ria  em an. Ez dago  eskubi- 
de rik !”

Epaileek zer hartzen dute kontu-
tan?
Sagarren  itx u ra  h a rtzen  du te  kon tu tan , ez 
d ituz te  p robatzen . N ik  uste p robatu  ere  egin 
beharko  lituzketee la .

MAPFRE

Aseguru etxea

S .E sn a o la , 6  Z U M A R R A G A  
s  7 2  2 0  0 0  faxa: 7 2  2 4  00

RENEDO argazkiak
Jaunartzeak •  Bataioak •  Ezkontzak

Labeaga 52-54 F 20700 ^725682
URRETXU 722292

BAFRI
ANIMALIADENDA

Txoriak. arrainak. katuak. dordokak

Urdaneta, 3 ^  7 26 1  13

ZU M AR RAG A

JANTZIDENDA

MODAKO
ARROPAK

S e cu nd ino  E snaola , 34 ®  943 724996
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A urtengo  S an ta  L u tz ie tan , urtero  
bezala , izan  dugu  zer ikusi e ta  z e r dazta tu . 
H ala  ere, au rreko  egunetan  ere  beste  zenba it 
ek in tza  izan  ziren: buzkan tza  leh iaketa , 
E lo rriagari om en a ld ia  e ta  E rrio x a  A rabarreko  
ardo  leh iake ta  esa terako . B ezperan  L a  Salle 
ikaste txeko  are toan  bertso  ja ia ld i p aregabea  
izan  genuen . non  U nai Itu rriaga  prim eran  aritu  
zen. B aina  ez zen bak arrik  aritu : S arasua, 
M en d ilu ze  e ta  E usk itzek  ere  bere  m aila  era- 
ku tsi zigu ten .

S an ta lu tz i egunean  igandea  ze la  eta 
egura ld i ona  lagun , je n d e  an d an a  ingura tu  zen 
gure  bi herrio ta ra . E gunean  zeh a r an to la tu riko  
ek in tza  ezberd ine tan  parte hartu  o ndo ren , ilu- 
nabarrean  parrandarako  astia  ere  hartu  zuen  
jen d eak .

liiim urn7vr>-.r. \it
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Lehiaketa ezberdinetan saritutakoen zerrenda:
Zumarraga Barazki lehiaketa: 1. J.M. Zabalegi

2. Jexux Artola 
Fruta Lehiaketa: 1. Manu Iradi

2. Joxe Etxeberria 
Errezil sagar lehiaketa: 1 .Maria Etxezarreta 

2. M. I. Zumalakarregi 
Zumarragako loterik onena: J.J. Aranburu 

Abere lehiaketak: A Atala.Pottoka arraza
moxalik onena, Jon Alberdirena 
behorrik onena, Zaldibia pottoka elkartearena 
zaldirik onena, J. L. Elorduirena 

B Atala Pottoka arraza

moxalik onena, Zaldibia pottoka elkartearena 
zaldirik onena, Luis Arregirena 
haragitarako moxalik onena, Indar anaiak 
haragitarako behorrik onena, Indar anaiak 
haragitarako zaldirik onena, Indar anaiak

Urretxu Ezti lehiaketa:1. Domingo Iturbe
2. Juan Iñurritegi 

Errioxa Arabarreko ardo lehiaketa: 1. Arabarte bodegak 
Barazki lehiaketa: 1. Tomas Larrañaga

2. Isabel Izagirre (Urretxu)
Fruta lehiaketa: 1. Kontxi Izagirre

2. Miren Agirrezabala 
Urretxuko loterik onena: Elena Niño 

Barazki eta fruta aurkezpen onena: Tomas Larrañaga
Bi Herrien artean antolaturiko lehiaketak

Euskal arrazako kapoiak:1. M. K. Uranga
2. Xabier Goikoetxea 

Arraza arrunteko kapo iak l. M. T. Albisu
2.. Joxe Ugartemendia 

Euskal arrazako oilaskoak 1. Maritxu Alberdi
2. M.L. Zuriarrain 

Arraza arrunteko o liaskoakl. Teresa Madinabeitia
2. Anttoni Pildain (Urretxu) 

Zumarraga Urretxuko oilasko parerik onena. Anttoni Pildain

/A/Jaxi/mi/ra.
OinETflhORK O/HGflRRIflK

Labeaga, 2 URRETXU ^9 4 3  724482

^^ergintza

E d e rg in tz a  tra ta m e n d u a k
D e p ila z io a k
S o la riu m

Labeaga, 2 URRETXU n 72 25 13

HASfER HEZKOR

Zum arragako e lektroga ilu  
e rakuske ta rik  handiena!

P rez io  eta m o de lo e tan  auke ra  aparta

U rdaneta, 5 s  72 41 31
ZUMARRAGA

G U R E K
3 t u r g i n t 2 a  -

B ainurako altzariak 
G as instalazioak  
B eroga iluak  
Bainuak...

B arrenka le  17- v  72 12 67 
20700 URRETXU
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“Bai euskarari” kanpainaren 
aurkezpena Urretxun

G eh ienok  ja k in g o  duzuen  beza- 
la, K on tse iluak  “Bai eu sk a ra ri” kan p a in a  
an to la tu  du. H onen  helburua  euskararen  
no rm alizaz io ak  daram an  ab iada  a rin tzea  
da. Izan  ere , egungo  ab iadan  200  urte 
beharko  lira teke  n o rm alizaz io ra  heltzeko  
e ta  urte h aue tan  g u z tie tan  1000 h izkun tza  
d e sag e rtu k o  d ire la  au rrik u s i da. H oni 
aurre  eg iteko  ako rd io  sozial e ta  po litikoa  
bultzatu  nahi da. H elburu  hau gauza tzeko  
halako  ikerketa  b a t au rrikusten  da, honen

lehenengo  z irribo rro  bat o sa tua  dagoela - 
rik. A zte rke ta  honetan  euskararen  egoera- 
ri bu ruzko  d iag n o stik o  bat eg iten  da. ahu- 
leziak , g abeziak , e ta  hauek  beh ar d ituz ten  
k o n p onb ideak  b iltzen  d itue larik .

E gun  hauetan  au rre ra  eram aten  
ari den  kanpainan  200 .000  kartel banatu  
d ira  E uskal herrian  zehar, esku  o rriak  
banatu  , k am ise tak  e ta  p in ak  salgai ja rri... 
E k ita ld i nagusia  h ilaren  26an izango  da. 
E uskal herriko  5 fu tbo l zelai eu ska ltza lc - 
ez  bete  nahi d itu  K ontseiluak . H au dela  
e ta , h e rr ia n  au to b u sa k  a n to la tu  d ira  
A n oeta ra  jo a tek o .

Zumarragako eskaparate 
lehiaketaren irabazleak

A benduarren  18an em an  ziren  
ezagu tzera  Z um arragako  udalak  an to la- 
tzen  duen eskapara te  leh iaketaren  gara i- 
leak . E pa im ahaia  A n tton  A rbulu  alkate- 
ak, Jesus Iturbe z inego tz iak , H elena 
B iu rrunek , F ernando  de la F uentek , 
M arisa  Itu rbe d ek o ra tza ileak  e ta  Jose 
L u is G onza lezek  osatu  dute . A urten  aur- 
keztu  d iren  30 denden  artean , hauek  

izan  d ira  sarituak :

1. N eko tz  a lba ita ritza  k lin ika: 
E paim ahaiaren  ustez  dendan  salgai 
d ituen  p roduk tuak  oso  ego era  egok ian  
erab ili d itu  G abonetako  g iroa  sortze- 
k o .30 .000  p eze ta  e ta  gara iku rra  ja so  
ditu .

2. N ovedades M en txu  y Jone: 
A rg iak  oso  e ra  egok ian  erab ili ditu . 
S aria , 2 0 .000  p eze ta  e ta  gara ikurra .

3. P rudenc io  A ranburu  harate- 
g ia :B ere  p roduk tuak  irud im enez e ta  ori- 
g in a ltasunez  erab ili izanagatik . 
E zaugarri hau u rtero  em aten  da. 10.000 
p ezeta  e ta  g a ra iku rraz  o sa tu tako  saria  
ja s o  du.

E pa im ahaia ren  ustez  au rtengo  
m aila  a ltua  izan  da. H au dela  e ta  beste  
bi sari em atea  erabak i du. oho rezko  sari 
bezala. B ata  G au T xori tabernari e ta  
bestea  F oto  v ideo  M ara Ju len i.

Alfredo Mostajo auto 
gidariari omenaldia

M o s ta jo k  e s ta tu  m a ilak o  
C itroen  Z X  tx ape lke ta  irabazi du aurten . 
L egazp in  ja io  zen arren , egun U rretxun 
b iz i da. H au  d e la  e ta , U rre tx u  e ta  
L e g azp ik o  u d a lek  o m e n a ld ia  e sk a in i 
z io ten  h ilaren  16an U rre txuko  udale txe- 
an. M osta jok  eskerrak  em an zizk ien  bi 
udalei e ta  honakoa  azp im arra tu  zuen: 
“ N ire tza t au rten  p o liten a  urte bukaera  
izan da. A zken lasterke tan , Je rezen , 6 
lehenengoen  artean  eg in  beharra  nuen 
e ta  o rdu rarte  bertan  oso  em aitza  txarrak  
izan  n tuen . O so  garran tz itsua  izan  da, 
tx ap e lk e ta  jo k o an  nuela, Jerezen  irabaz- 
tea” . A lfredok  ez du z irku itue ta tik  ate- 
ra tzeko  asm orik , ba ina  z iu rren ik  dato- 
rren urtean tx ap e lk e ta  ezberd in  batean 
parte  hartuko  du au to  berri batek in . B ere 
treb ez iaz  goza tu  nahi duenak  h ilaren  
27an  B easaingo  “ Lau B aserrie tako” igo- 
eran  ikusi ahal izango  du. B estalde, bez- 
peran  bere  au toa  Z uhaiz ti taberna  au rre- 
ko zela ian  ikusgai izango  da.

/1998ko  a b e n d u a



Mairi emakume elkartekoak Tele5n izan ziren Maria Teresa Camposek aurkezten 
duen “Dia a dia” saioa ikusten. Euren esanetan primeran pasa zuten eta telebista- 
koek oso gustura jan zituzten hemendik eramandako babamin eta odolkiak. Argi 
dago hala dela, Martxorako berriro gonbidatu bait dituzte. Ordurako sagardotegi 
afaria prestatu beharko diete!.

C H I A R A
Etxerako lentzeria 
Oparitarako gaiak

Labeaga, 33-C behea ® 72 51 18 
Madaia plazoletan 

20700 URRETXU

Ezkerretik eskubira Mertxe, (13 urte kartzelan), Gonzalo, (5 urte) eta Pili (5 urte)

Senideak, Euskal preso, errefuxiatu eta deportatuen fameliartekoak biltzen 
dituen erakundeak mozio bat aurkeztu du duela gutxi Ezkio, Urretxu eta 
Zumarragako udaletxeetan, Espainiako espetxeetan sakabanaturik dauden euskal 
presoak Euskal herriratu ditzan eskatuz Espainiako gobernuari. Mozio hau onartu 
egin zuten alderdi guztiek P.P.k ezik. Orain Senideak erakundeak datorren aben- 
duaren 3lan egingo diren mobilizazioetara etor dadin dei bat zabaltzen die herri- 
tar guztiei, dispertsioak suposatzen duen sufrimenduarekin lehen bait lehen amai- 
tzeko asmoarekin. Argi utziaz beti ere eskatzen dutena egun dagoen legedia bete- 
tzea baino ez dela. Mobilizazioek esandako abenduaren 31an egingo dira, Ezkion 
arratsaldeko 6,30etan; Zumarragan arratsaldeko 7etan eta Urretxun arratsaldeko 
7,30etan.

Kale nagusia,5 
® 73 04 19 

Legazpi

ZURE ESTUDIOA

GOSARIETAN BEREZITASUNA 
G O IZE K O  6etan ZA B A LTZEN  DUGU

OSINALDE
KRUASANDEGIA 

TABERNA
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Zer diote Urretxu eta Zumarragako politikariek 
gobernu berria eta bake prozesuari buruz?

Iraila aldera alderdi abertzaleek eta Ezker Batuak 
Lizarrako akordioaren berri eman ziguten. ETAk su etena 
iragarri eta bake prozesu bat hastear zegoela zirudien. 
Ondoren, urriak 25ean Eusko Legebiltzarrerako hautes- 
kundeak izan genituen eta ia bi hilabete beranduago alder- 
di abertzaleak gobernu berria osatzeko ados jarri dira. 
Egoera berri hau dela eta, Otamotzek alderdi pollitiko 
ezberdinek herrian dituzten zenbait ordezkariekin hitz egin 
du. Honetarako Zintzo-Mintzoren egoitzara etortzeko gon- 
bitea luzatu genien. EAJ, EH, PSE/EE eta EBko ordezka-

riak bildu ziren eta solasaldian iritzi ezberdinak azaltzeko 
aukera izan zuten. EAko ordezkaria azken unean ezin izan 
zen etorri; baina bere alderdiaren postura luzatu digu. 
PPri ere gonbitea luzatu zitzaion baina ez zion erantzun. 
Hizketaldiak hiru puntu nagusi izan zituen:
1. Gobernu berria: zergatik gobernu hau eta zergatik 
orain.
2. Gizartearen papera baketze prozesuan.
3. Nola inplikatu estatu mailako alderdiak eta gizartea 
bakeratze prozesuan.

1. Gobernu berria
EAJ (Jesus Iturbe)
Gobernu berri hau su etena eta ondoren 
hasitako bake prozesuaren ondorioa da. 
Oraingo helburu nagusia erabateko 
bakea lortzea da eta horretarako gure 
alderdiak egin ahalak egingo ditu. EHk 
borondatea erakutsi du eta elkarrekin lan 
egiteko aukera dugu, baina PSE eta PP 
partaide izateko lan egiten jarraituko 
dugu. Hala ere, aurrera egiteko boronda- 
terik ez badute kanpoan geldituko dira.

IU/EB:
“Lizarrako akordioa estatu 

osoko gizartean zabaltzea da 
gure alderdiaren lana.”

PSE/EE (Paco Parra)
PSE ez dago gobernuan, gobernua osa- 

tzeko elkarrizketetan parlamentuaren 
esku egon beharko liratekeen gaiei em an 
zaielako garrantzia eta ez gobernu gaiei. 
Bestalde, EHri instituzioetan parte har- 
tzeko deialdia egiten diogu. Konstituzioa 
eta estatutua herriak onartuak dira eta 
aldatu bnehar badira beraiek azaltzen 
duten bidetik aldatu behar dira. Bakea 
lortzeko foroa ez da Euskal H erria soilik, 
baita estatu espainiarra eta Europa ere.

IU/EB (Martfn Otxoa)
Orain arteko gobernuak eskuindarrak 

izan dira eta oraingoa ere halakoa izango 
da. EA eta EAJ enbor bereko adarrak 
dira. Gobernu honek ere ez du langileria- 
ren alde egingo. Gobernu berrian egote- 
ko eskeintzak izan om en ditugu. baina ez

genuen ezkerraldeko “partxe” hutsa izan 
nahi. Gure program a aintzakotzat hartu- 
ko balute, gobernuaren partaide izango 
ginateke. Lehen ere oposizioa ginen, eta 
orain ere oposizioa egiten jarraituko
dugu.

EH (Jon Mikel 
Irigoras)
M om entu historikoan 
gaude eta gobernu 
berriak bide berriak 
jorratu behar ditu.
Gizarteak argi du 
estatutua agortua
dagoela eta eredu berri bat lortu behar 
dugu. Horretarako udal batzarren era- 
kundea proposatzen dugu. Euskal 
Herriko udal guztiak ordezkatu eta 6 
herrialdeak batuko lituzkeen instituzioa 
hain zuzen ere. Baskongadetako gober-

nuak 3 herrialde besterik ordezkatzen ez 
dituenez, ez gara bertan sartu.

EA (M artin Aranburu)
Osatu den gehiengoa dem okratikoki 
hautatutako gehiengo bat da, beraz edo- 

zein gobernuk 
duen legitim azio 
berdina dauka. 
Alderdi hauen 
artean bakeratze 
prozesua aurrera 
eram ateko erabate- 
ko adostasuna 
dagoenez, gobernu 
honek paper 

garrantzitsua joka dezake Madrilen. 
G ainera ikuspegi abertzaletik burutuko 
da Eusko Jaurlaritzko politika eta honek 
Euskadin jende askori ikusi araziko dio 
abertzaleok ez diogula inori ezer inposa- 
tu nahi.

PSE/EE:
“ Bakea lortzeko foroa 

ez da Euskal Herria soilik, 
baita estatu espainiarra eta 

Europa ere”
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2. Gizartearen papera bake prozesuan
EAJ: Egoera lasaitu beharrean nahastu 
egin da. Bakea denon artean lortu behar 
dugu, EA eta EHrekin akordioak lortu 
baditugu ere, bakarrik joateak  ez garama- 
tza inora. Denon artean bakea lortzeko 
guztiok zerbait eskeini beharko dugu.

PSE/EE: Herri hau oso plurala da eta kon- 
tuz ibili behar gara ondokoa ez mintzeko. 
Gobernu berria abertzalea da, ni ez naiz 
antiabertzalea, baina gobernu berriari 
abertzale eta ez abertzaleen arteko zatike- 
ta ez egitea eskatuko nioke. Euskal herri- 
tar guztion gobernua izatea eta ez abertza- 
leena bakarrik.

IU/EB: Lizarrako akordioa onartu genue- 
nean benetan onartu genuen eta babes 
osoa em ango diogu bakea lortzeko eki- 
men guztiak bultzatuz. Zenbait gizarte 
m ugim enduek sinatu zuten akordioa eta 
alderdi politikoek hauekin batera lan egin 
behar dugu. Ahal duguna egingo dugu 
gizartea akordioan inplikatzeko.

EH: Talde ezberdinek sinatu zuten 
Lizarrako akordioa, gizartearen islada da 
eta ilusio handia sortu du. Baina zenbai- 
tek beti dute aitzakiaren bat: lehen bahi- 
ketak... orain euskal gizartearen pluralita- 
tea. Baina pluralitatea estatu mailan zein 
Euskal Herrian dago. Estatuaren pluralita- 
tea onartu beharrak min egiten die.

EA: Euskal gizarteak bake prozesuan 
inplikatu beharra du, baina ardatza alderdi 
politikoek eta agian sindikatuek eraman 
beharko lukete. G izarteak alderdi politiko- 
en pausuak era zorrotzean aztertu beharko 
lituzke, gaizki egindako pausuak salatuz 
eta bake prozesuaren aldeko ekin-tzak 
plazaratuz. Une honetan 
gizarteak PP salatu behar 
du, interesatzen ez zaion 
bake prozesua geldiaraz- 
ten ari delako. Aldi bere- 
an PPren aurkako ekint- 
zak ere gaitzetsi beharko 
lituzke.

3. Estatua noia inplikatu
EAJ: Ahalm en handiko herri bat garela 
erakutsi behar dugu. Produkzioari dago- 
kionez m aila onean gaude eta indarke- 
riarik gabe are hobe arituko gara.
Kanpoan gure balioaz jabetzea lortzen 
badugu. nahi dugun guztian laguntza lor- 
tuko dugu.

PSE/EE: H em endik kanpo oso ondo 
onartzen gaituzte. PSEk ez du autodeter-

m inazio arazorik, baina gainontzekoek 
honen inguruan arazoren bat ikusten 
badute, beharrezko pausuak em an beharko 
dira. Guzti hau legeak eskeintzen duten 
bidetik, noski.

IU/EB: Guk Lizarrako akordioa sinatu 
genuen eta lU ren babesa dugu. Lizarrako 
akordioa estatuko osoko gizartean zabal- 
tzea da gure alderdiaren lana. 
Hauteskundeetan izandako jeitsierak ez 
du aldatuko IU/EBren iritzia Lizarrako 
akordioari buruz.

EH: Estatua bake prozesuan inplikatzeko, 
lehenengo bere buruzagiek jarrera aldatu 
beharra dute. Guk ez dugu ikusten jarrera 

hau aldatuko 
denik, lehen bio- 
lentzia zen, 
gero... beti dago 
aitzakiaren bat. 
Euskal Herriaren 
autodeterm inazio 
nahiak gobernua 
beldurtzen du.

EA: Hasteko, kom unikabideek hemen 
gertatzen denari buruzko inform azio fal- 
tsua eskeintzeari utzi behar diote. 
G ehiengoa negoziazioaren alde dago eta 
jarrera dem okratikoa duenak hau onartu 
beharra du. Hemen ez dugu ezer inposatu 
nahi. hori ulertarazten badugu akordioaren 
aldeko m ugim enduak ere suspertuko dira 
Espainian.

EH:
“Estatua bake prozesuan 

inplikatzeko, lehenengo bere 
buruzagiek jarrera aldatu 

beharra dute”

EAJ:
“Kanpoan gure balioaz 

jabetzea lortzen badugu, 
nahi dugun guztian 

laguntza lortuko dugu”
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Nekane 
Tabernaria

✓Zer izan nahi zenuen umetan?
Ileapaintzailea
✓Dutxatzeko ur hotza ala beroa?
Beroa
✓Denbora librean zer egitea gustatzen zaizu?
Ahal dudanean kontzertuetara joan 
✓Ze opari hartuko zenuke gustura? 

Gabonetarako presoak etxean egotea 
✓Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea?
Carlos Checa
✓Asteburua deskantsatzeko ala gehiago 
nekatzeko?
Lana egiteko
✓Zure gorputzeko zein atal aidatuko zenuke?

Gustura sentitzen naiz

✓Nora begiratzen diozu lehenik mutil bati?
Begietara
✓Zer falta zaio Urretxu-Zumarragari?
Kontzertuak egiteko musika areto bat eta aparkalekuak 

✓Zumarraga-Urretxuko gustuko toki bat?
Santa Barbara
✓Urretxun ezik non biziko zinateke gustura?
Andaluzian edo Errioxan
✓Zein da duzun ohiturarik okerrena?
Beti presaka ibiltzea 
✓Bete gabeko amets bat?

Jaraman karrera kotxe batekin ibiltzea 
✓Musika entzuteko, dantzatzeko, jotzeko ala 
kantatzeko?
...eta ipintzeko!!
✓Kantu bat.
Xabier Leteren “Xalbadorren heriotzean”
✓Zain egon ala besteak zure zain?
Puntualitatea
✓Zer da gehien baloratzen duzun gauza?
Esker oneko jendea
✓Norengatik joango zinateke azken muturre- 
ra?
Familiarengatik eta nere ingurukoengatik 
✓Gaua ala eguna?

Biak
✓Lo egiteko zer?
Lasaitasuna
✓Gustuko janari bat?
“Peli”k prestatzen dituen entsaldak 
✓Ura, ala...
Ardo goxo bat
✓Zein da esan bai, baina azkenean egin ez 
duzun hori?
Beti esandakoa betetzen saiatzen naiz

| |
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Ioritz, futbolean zer 
moduz zabiltz? 
Egunen batean 
hemendik pasa behar- 
ko zara zure izenaren 
jatorria azaltzera. 
Zorionak!

Arantza, lasai, 
senarrak ez du 
etxetik alde egin 
eta. Donostia alde- 
an ikusi dute zure 
urtebetetzerako 
txirlak biltzen.

Martina, zu bai 
neska fina eta dan- 
tzarako arina! 
Zorionak familiaren 
partetik eta segi 
ezazu beti bezain 
irrifartsu.

Zorionak Kontxita
Eskerrak aterki 
azpian zauden beste- 
la txitak bezain blai 
bukatuko zenuke.

Zorionak Eneko
egun eder bat pasa 
ezazu zure guraso 
eta Landerrekin. 
Azkenean gogoratu 
gara!!

Iñigo oraingoan ere 
ama hasarratu duzu! 
Noiz utzi behar 
diozu bihurrikeriak 
egiteari? Hala ere 
ziur zeure oparia 
jasoko duzula. 
Zorionak!!
Maria Jesus, Joxe 
bakarrik falta zaizu 
Belengo aterpea 
osatzeko. Gu ondo- 
an egongo gara ika- 
tza jasotzen. 
Zorionak!!
Zorionak Patxi!!
Hemen ere jakin 
dugu ezkondu behar 
zarela. Otamotz ez da 
Lecturas (ezta beha- 
rrik ere), baina 
Urdangarin bezain 
ezaguna egin zara.

Alpontso... zer ari 
haiz albo batera begi- 
ra, oraingoan ere inte- 
reseko zer edo zer 
ikusiko huen!! 
Zorionak koadrilaren 
eta hirukote parranda- 
zalearen partez.

Jk.

XORIONAkf ETA URTEPERRI ON 
GORE IRAKORIE ETA IRAGARLE G O Z T O »

T
t e x t i 1
agirmbal

Ehunak eta oihalak 

Tapizeriak 

Kortinak 

Nordikoak
Era guztietako etxerako gaiak

Zorionak Ander!
Orain ere pikaro, ait- 
zakia ederra duzu 
opariak eskatzeko eta 
gozokiz betetzeko, 
aprobetxatu!Ondo 
pasa zure anaia 
Jonen partetik.

Zorionak Ana!! 
Iluntasunaren erdian 
ia-ia ezin zaitugu 
ikusi, hala ere beti 
bezain irrifartsu 
jarraitzen duzula argi 
da.
Jabier ez al duzu 
inoiz amasik hartu 
behar? Ondo dago 
Pantera Rosa imita- 
tzea, baina ito egin- 
go zara.
Zorionak!!
Tamara, joan al 
zinen Santa 
Lutzitan azokara? 
Orduan ere eskolan 
bezala astakiloen 
artean egongo 
zinen. Zorionak!!

Nagore pixka bat 
beranduago jaio 
bazina zure ama 
urte berriko pa- 
rrandan harrapatu- 
ko zenuke. 
Zorionak!! (bikote 
parrandazalea).

Aupa Hodei, dago- 
eneko Egaña, 
Euskitze eta Sarasua 
beldurrak airean 
egongo dituk. Hik 
segi horrela eta lor- 
tuko duk. ,

Zu bai mutil serio 
eta arduratsua, pipa 
bakarrik falta zaik 
Xerlok holms izate- 
ko! Zorionak 
Ander Watsonen 
partetik.

Luis Mari, apaiz 
itxura hartu dizu- 
gu. Zorionak
Zumarragako 
katekisten partez! 
Urte askotarako- 
rum, amen.
Udane, badirudi 
kezkatuta zaudela. 
Lasai, Olentzero 
zurekin ere ondo 
portatuko da eta. 
Zorionak familia 
eta lagunen partetik.

Zorionak Andoni!
Badakigu triste zaudela 
neska lagunik ez duzula- 
ko, baina ez da horren- 
besterako motel! Itxaron 
urte pare bat eta elkarre- 
kin joango gara 
Arantzazura praile.

Gotzon 
Agirrezabal
Tf,- 943 76 72 52 -Faxa

ORDUTEGIA
astelehenetik zapatura: 
10:00-13:00 
eta 16:00-20:00.

Amillaga 5ean denda berria duzu
Renault-en ondoan
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