Heni Aldizkaria

Korrika 11ko
argazkiak

A. Alejandrorekin
elkarrizketa

Txikiteroa, galtzear
dagoen espeziea?
•em/vfcfeA-

APIRILEKO AGENDA
4. igandea

1 1 .igandea

21. asteazkena

A n tzina ko A m a txistulari
taldearen kalejira goizeko
9:30etan.

O sta d ar m endi taldearen irteera C antabriako m endietara.

A ntzerki Astea: Teatro
C orsario taldearen
“V am pyria”antzezlana.
P agoeta A ntzokian 20:30etan.

G oierri K.E.ko zikloturisten
txangoa: K aseta-Lizarrusti
9etan.

12. astelehena

5. astelehena

M airi E lkarteak a ntolatutako
kafe eta berriketaldi literarioak. U rretxuko K ultur Etxean
-16etan.

A n tzinako A m a txistulari
taldearen kalejira goizeko
9:30etan.
H aurrentzat festa
A n tigu a ko kanpan
16:30etan.

6. asteartea
H aurrentzako eskulan tailerra hilak 10erarte
U rretxuko K ultur-E txean.
T xotxon gilo tailerra
Z u m a rrag ako Euskadi plazan hilak 9arte.

9. ostirala
Eskulan eta txo txo ng ilo tailerretan egindako lanen
e rakusketaren hasiera.
Z um arragako Itarte etxean.

10. larunbata
Taupada taldearen “Mari
S o rgin ” txo txo ng ilo antzerkia. P agoeta antzokian,
17etan.

11. igandea
H aurrentzat zinea:
16:30etan “ Fivel eta m undua”
18:30etan “8 ca be zas”
La Salleko zinem a aretoan.
G oierri K.E.ko zikloturisten
txangoa: ErrezilBidegoian.
9:30etan.

17. larunbata
Mikel M arkez eta Pako
Aristiren kontzertua
Z uhaitzaren S oinuaren
laguntzarekin.P agoeta
A ntzokian 20etan.
Sarrerak salgai 500 pztatan
Aldiri, O saba, A laska eta
Kultur Etxean.
A ntolatzailea: Aldiri K.E.

22. osteguna
Antzerki Astea:
H aurrentzako e m analdia La
Salle aretoan 11etan eta
15etan.
Ñake taldearen “C om icos
m uy p e ligroso s” antzezlana.
Tom C at tabernan 22:30etan.

23. ostirala
A ntzerki Astea:
Lakrikun taldearen “ Ez dira
berdinak, antze koa k b aizik”
antzezlana P agoeta A retoan
22:30etan.

24. larunbata
18. igandea
Z um arragako M usika
Bandaren kontzertua La
Sallen 13etan.

A ntzerki A stearen barne,
oraindik zehaztu gabeko antze zlan a P agoeta A retoan
22:30etan.

29. osteguna
G urutz Linazasoro m edikuak
eskeinitako h itzaldia K ultur
Etxean 15:30etan.
Gaia: “O roim en ak ulertzeko
gako ak” .

MAIATZAK 7
Benito Lertxundiren kantaldia
E derrena P ilotalekuan.
S arrerak apirilaren 26tik
a urrera salgai izango dira
Kultur Etxean 1000 pztatan.

Lehiaketak:
S anta Isabel ja ie ta ko egitarauaren azalerako lanak aurkezteko epea m aiatzaren
14rarte za ba lik dago.
N arratiba eta poesia lanen
Iparragirre sarian lanak aurkezteko epea ekainak 18rarte
zabalik dago.
Pintura, argazki, kom iki eta
b ertso-p ap eren lehiaketetan
lanak aurkezteko epea irailak
10ean b ukatuko da.

25. igandea
H aurrentzat zinea La Sallen:
16:00etan: “V alhalla”
18:30etan “ Deep Im pact”
G oierri K.E.ko zikloturisten
irteera: L egazpi-U ntzilla.
9:30etan.

Erakusketak:
M usika ta ile rra re n kalejira
U rretxuko kaleetan zehar,
12etan.
G oierri K.E .ko zikloturisten
irteera: A ltxo G oiko-Lizartza.
9:30etan.

19. astelehena
Mairi E lkarteak a ntolatutako
kafe eta berriketaldi literarioa.
K ultur-E txean 16etan.
A ntzerki Astea: A lbena taldearen “M andibula A fila da ” antzezlana P agoeta A ntzokian
20:30etan.

20. asteartea

H aurrentzat zinea La Sallen:
16:30etan: “ B abar e le fa n te a ” .
18:30etan: “ Black dog” .
A ntzerki Astea:
20:30etan Tanttaka taldearen
“ D akota” antzezlana.
22:30etan: zehaztu gabeko
antzezlana.

26. astelehena

Juan de Lizarazu aretoan:
Enrique V elazquezen pintura
era kuske ta apirilaren 8tik
18ra.
Iñaki M ariñeiarenaren pintura
eta eskultu ra erakusketa apirilaren 29tik m aiatzaren 9ra.

Itarte Etxean:
1999ko A ntzerki a steko kartela a u ke ra tze ko lehiaketara
a urkeztu ta ko lanen erakusketa apirilaren 16tik 23ra.

Buhame taberna:
1986-1999 bitarteko Antzerki
A steko kartelen erakusketa
hilak 25a arte.

A ld iri K.E.an:
Antzerki Astea: A dos konpainiaren “ D esp errad os” lana.
Pagoeta A ntzokian 20:30etan.

Mairi e lka rtea k anto latu riko
kafe eta b erriketaldi literarioa.
K ultur Etxean 16etan.

A pirilaren 12tik 19ra M.J.
A zurm e nd ire n oleo
erakusketa.

M O R ,U E
Oinetako konponketa
Larruzko erropen konponketa.
G uraizajabana... zorrozketa

1950 urte inguruko argazkia dugu ezkerrekoa.
Maiatzaren 31 an
Gurutzeko Alaben eskolan
ospatu ohi zen Lorerik
Politenaren festakoa dugu.
Goiko ilaran: M§ Cruz
Badiola, Rosarito Albisua,
M9 Carmen Albisua eta
Puri Berasategi.
Beheko ilaran: M§ Carmen
Zaldua, M- Socorro
Urtaran, Maite Etxaniz eta
M- Jesus Mendizabal.

Labeaga, 37
U R R E TXU
G olden plazoletan
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Korrika 11 Urretxu-Zumarragan

N ahiz eta kalera ateratzeko
ordurik onena ez zen, jen d e
asko b ildu zen h e rrio ta k o
kaleetan K orrika 11 bertatik
pasa zen egunean. L ekukoa
gauerdian D eskarga gainean
hartu behar zenez, euskaltegikoek afari herrikoia antolatu
zuten jen d e a kalera ateratzera
anim atu eta gauerdia bitarteko orduak elkarrekin igarotzeko. T xatunga Benbe perkusio ta ld e a k g iro a alaitzen
lagundu zuen.

G a u e rd ira arte j e n d e a d a n tzan
aritu zen arren, korrika egiteko
indarrak gorde zituzten. Korrika
11 Urretxun sartu zenean ehundik
gora lagunek pa n k a rta atzean jarri
eta lekukoa Legazpiarrei em an
arteko bidea bete zuten. Benetan
aipagarria izan zen jen d e a re n partaidetza. O rain g a rra n tz its u e n a
geratzen zaigu: hartutako konprom isoa eguneroko jard u n e an betez
Urretxu eta Z u m a rrag a benetan
herri euskaldun bilakatzea!

4

/1999ko apirila

TXXKXMOTZ
ESkTOLA kTlROLAREN GEHlGARRlA

Cana gogor egin ondoren hem en dugu ja d a ik a stu rte ko bigarren oporraldia. Eguraldi ona eg iten b a d u kirola egite k o aukera p a reg a b ea izango dugu e ta ik a s tu r te bukaerarako in d a rra k b erritu ko ditugu.
K orrika T x ik ia n ere jo e ta su ibili z in e te n !
Z um arragako p la za ra gorritu x a m a r iritsi arren, argazkian
b e h in tz a t p o zik a te ra zin eten .
Gndo p a sa A s te S a n tu k o oporrak e ta au kera b a d u zu e
ahalik e ta kirol gehien egin!

TXXKXMOTZ

ATLETISAAOA

n ± \3 (LEMENENGO JARPONALPlA)
150 M. INFANTIL AAOTlLAkT

80 M. HESlAkT INFANTIL AAOTlLAkT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Julen Verde
Josu Ureta
Josu Barquero
Mikel Castrillo
Josue Morales
Iñigo Altolagirre
Mikel Iturbe
Borja Hernandez
Josu Galilea

Ikastola
Haztegi C
Ikastola A
Haztegi B
Iparragirre B
Iparragirre A
Olazabal A
La Salle
Olazabal B

14.38
14.45
15.66
15.68
16.53
16.77
17.34
18.61
19.40

1.000 M. INFANTIL MOT|LAkf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Roberto Casado
Oliver De Castro
Unai Perez
Peio Alberdi
Aitor Arando
Asier Bergara
Juan Del Canto
Zakarias Dhaili

Olazabal B
Olazabal B
Ikastola B
Ikastola A
Haztegi C
Iparragirre A
Haztegi B
La Salle

3.30
3.35
3.37
3.43
3.45
3.51
3.53
3.54

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Joseba Castaño
Arkaitz Pelaez
David Otamendi
David Calvo
Joseba Alberdi
loritz Zufiria
Ekain Hernandez
Jon Vizuete
iñaki Omañas

Olazabal B
Haztegi C
Iparragirre A
Olazabal A
Ikastola B
Ikastola A
Haztegi B
La Salle
Iparagirre B

20.41
20.52
22.77
22.86
23.24
23.53
24.67
25.12
27.14

PlSkfO JAORTlk’ETA INFANTIL MOTlLAk'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TXIKIM O TZ

Erramun Sanchez
Txema Franco
Juanjo Usabiaga
Mikel Plazaola
Iñaki Garcia
Asier Altolagirre
Joseba Luzuriaga
Egoitz Santos

Haztegi C
Olazabal B
Ikastola A
Iparragirre B
Olazabal A
Iparragirre A
Ikastola B
Haztegi B

21.25
20.26
16.10
15.10
14.40
14.10
13.18
13.10

I50M. INFANTIL NESKAK

80 M. MESIAKT INFANTIL NESkTAk'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Urretabizkaia
Maite Perea
Cintia Tolosa
Ane Arrando
Leire Mate
Salome Puebla
Olatz Oiartzabal
loana Lorza

Ikastola A
Haztegi C
Iparragirre
Haztegi B
Haztegi A
La Saile
Ikastola B
Olazabal A

14.5
14.9
16.5
17.2
17.4
18.2
18.9
19.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Garazi Jaka
Leire Isasa
Ane Otegi
Sara Perez
M. C. Segovia
Nagore Arozena
Nerea Enriquez
Amaia Perez

Haztegi A
Haztegi C
Haztegi B
Iparragirre
La Salle
Ikastola B
Olazabal A
Ikastola A

23.54
24.07
24.94
25.59
25.63
26.08
26.26
27.76

PISkTO JAORTIKETA |NFANT|L NESkAkT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loitzune Rodriguez
Ariadna Aristegi
V. Hernandez
Olaia Garijo
Maialen Mujika
Usue Gonzalez
Sara Portillo
Tania Box

Haztegi C
Ikastola B
Olazabal A
Haztegi A
Ikastola A
Haztegi B
La Salle
Iparragirre

16.10
14.82
12.92
12.90
12.80
11.30
9.16
9.08

1000 M. INFANTIL NESI^AIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TXXKXMOTZ

Maria Sanchez
Ana Azkona
Lide Esnal
Elena Lozano
Noelia Vivas
Leire Villanueva
Miriam Zaldua
Amaia Aseginolaza

Haztegi C
Ikastola
Ikastola B
Olazabal A
La Salle
Iparragirre
Haztegi A
Haztegi B

3.54
3.57
4.07
4.10
4.12
4.18
4.25
4.35

"IfESKEN ICIROIARI EZ ZA|0 PEHAR
APlNA ARRETA JARTZEN"
-Entrenatzailea aurrean
Hilabete honetan Gainzuri
ikastetxean 5. eta 6. mailan
dagoen arren, egia esan:
dauden neska batzuekin
jatorra al da?
hitz egin dugu.
Bai. J Idoia o so jatorra da
Saskibaloian jokatzen ari
eta txokolatada eta guzti
dira, ikasturtean zehar kirol egiten dugu berarekin.
asko egiten badituzte ere.
Entrenamenduetan korrika,
Oso pozik zeuden, elkarriz- beroketa ariketak eta jokuak
keta partidua irabazi ondoegiten ditugu. Batzutan korriren egin baikenien. Taldea
kan nekatu egiten gara,
hamaika lagunek osatzen
baina ez dugu entrenatzailez
dute, beraz badute aldakealdatu nahi.
tak egiteko aukera. Batzu
aurten hasi dira eskola kiro-Idoia, zu ere gustura al
lean, baina besteek bigazaude beraiekin?
rren urtea dute.
Bai, neska jatorrak dira;
baina kuxkuxera xamarrak
-Zer kirol egin behar dituzue
dira eta azkenean denok
aurten?
kuxkuxeatzen bukatzen
Orainarte eskubaloia, atletisdugu.
moa, saskibaloia, futbola,
igeriketa eta herri kirolean
aritu gara. Saskibaloiarekin
bukatu ondoren, beisbol eta
pelotan arituko gara.
-Zein kirol duzue gustukoen?
Futbola da gehien atsegin
duguna, nahiz eta partidu
bakarra irabazi genuen oso
ondo pasatzen genuen.
-Eta saskibaloian, zer
moduz ari zarete?
Orainarte 4 partida jokatu
ditugu eta hauetatik bi irabazi. La Salle, Haztegi eta
Ikastolakoekin jokatzen
dugu.

-Nesken kirolari behar adina
arreta jartzen al zaio komunikabideetan?
Ez, o so neska gutxi ateratzen dira telebistan kirola
egiten eta normalean nesken kiroltzat hartuak direnak
egiten dituztenak bakarrik:
gimnasia, patinaia... tenislariak ere bai.
-Lehenago futbola gehien
atsegin duzuen kirola dela
esa n duzue, zein da zuen
gogoko taldea?
Gehienok Realekoak gara,
baina Aiala Alavesekoa da.
Gehien atsegin dugun jokalaria Idiakez da. Ez dugu
neska kirolari bat bereziki
atsegin.
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irert, Nerea, Leire, Izaro, Jone, N erea, M aialen,
abel, Miren,
A iala, Leire;
Edurne, A lazne e ta Leire; Idoia entrenatzailearekiri.
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Aste Santutan oporretara
joateko asmorik ba al duzu?

BIONA
AR O ZTEG IA
Altzariak neurrira
® eta faxa: 72 02 55
Erratzu, z/g URRETXU

Irati. Nagore eta Ander

Nestor Andre

B añares, R iezu eta Landetara
goaz. O so gustura joaten gara,
urtero joaten g arenez bertan lagunak eginak baititugu jada.

E xtrem adurara jo a n g o naiz gurasoekin, bertan dugun fa m ilia bisitatzera.

Argitarapen honen cdizioko laguntzaile:
|En la cdici6n de e sa publicacidn colabora: |

fundazioa
fundacion

EDURNE
Maria Jesus Mendiola

Mentxu Villam ayor

G ustura jo a n g o nintzateke, baina lana
egin beharra dut. G a ine ra norm alean
A ste S antuan ez naiz behin ere oporretara joa te n, urtero lana izaten baitut.

A urten ez datorkit ondo o porretara
jo a te a eta udan ere ez naiz joango.
H ala ere,- beste urte batzuetan joan
izan naiz A ste S antuan.

JANTZIDENDA
P iedad, 18 ® 943 721 4 1 7 Z U M A R R A G A

j fa n b ip a ,

Dietetika
- Estetika
-

Bidezar, 7 ®

Juan Gabriel Garcia

Monica Diez

Bai, apirilaren lehenengotik ham aikara
arte S e villa ra jo a n g o gara fam iliarengana. D ena den, orain opor luzeak
ditugun arren, udan 18 egunekoak
soilik ditut.

Ez naiz inora joango, norm alean Aste
Santuan lan e gitea suertatzen baitzait.
D ena den, udan 15 e gunetan oporrak
hartu eta b eh arba da kanpora joa ng o
naiz.

72 36 52

Enmarkatzeak
Arte ederrak
!
Dekorazioa
------------- ------------Opariak
Labeaga, 35 Urretxu
72 41 61
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XIII. Antzerki Astea
U rtero bezala eta Aste Santua pasa ondoren, hem en
izango dugu U rretxu-Z um arragako A ntzerki A stea. U rtero Josu
E txeberriari om enaldi txiki bat izaten den hau apirilaren 19tik
25era bitartera izango da aurten.
K arm akros taldearen ekim enez eta bi udalen laguntzaz
sortu zen A ntzerki A stea urtetik urtera hazten jo a n da, eta egun
U rretxu-Z um arragan urtean zehar antolatzen den kultur ekintza
n agusienetakoa da. Bi herriotatik pasa diren antzerki taldeen
zerrenda izugarri luzea da eta esanguratsuenak azpim arratzea
zaila da: Ur, M askarada, G eroa, M arkeliñe, Tanttaka, E1 Brujo,
Leo Bassi... Euskal H erria zein kanpoko taldeen zerrenda am aigabea da.
K alitatezko antzerkia ekartzeko saiakera honek bere
fruituak em an ditu eta egun A ntzerki A stea zeharo finkatua
dugu. L ehenengo urteetan Itzalon zinem a leporaino betetzen zen
eta egun berdin gertatzen da Pagoeta antzokian.
H alere, hasierako egun haietatik gaurdaino gauzak
asko aldatu dira. U rretxuko Buham e tabernan A ntzerki A stea aurkezteko urte hauetan guztietan erabili diren kartelen erakusketa ikusgai dugu. A ntzerki A steak ezagutu duen garapena kartelen diseinuak eta
konposaketak erakusten duten bidea
jarraitu duela esan daiteke. Urte batean,
A ntzerki A stea ospatu beharrean, antzerki
eskeintza urte osoan zehar zabaltzea erabaki zen. Baina ekim enak ez zuen erantzun onik ja so eta je n d eak A ntzerki A stea eskatzen zuela ikusirik form ula zaharrera itzuli zen.

azalean ikus d aitekeena da. Hilaren I6tik 23ra bitartean kartel
lehiaketara aurkeztu diren lanak ikusgai izango dira Itarte etxean. A urtengo egitarauan, urtero bezala, denetatik dagoela esan
daiteke: txotxongiloak, haurrentzako antzerkia, um orezkoa...

AUR TEN G O EGITARAUA

Egitarauan zerbait azpim arratzea zaila b ad a ere, hona hem en
aurten izango ditugun hiru antzezlanen ezaugarri nagusiak:
A pirilaren 20an, asteartea, A dos Teatroak
“D esperrados” lana aurkeztuko du euskaraz. Istorioa etsita dauden baina irudim ena, talentua eta um ore ona soberan duten zenbait pertsonaien inguruan eraik ia dago. H urbil egon arren ezagutzen ez diren pertsonaia hauen istorioak, gurutzatzearen poderioz korapilatu egiten dira. A ntzezlan honetan duela astebete
euskal aktoreen galan aktore errebelazio saria ja so zuen N agore
A ranburuk parte hartzen du.
H urrengo egunean, asteazkenean,
V alladolideko Teatro C orsariok txotxongiloen “V am pyria” antzezlana aurkeztuko du.
B anpiro em akum earen inguruko beldurrezko istorio honek, akzio bizkorra. txotxongilo
handiak eta apainduak, esz
eta m usika zoragarria ditu eta ez dago haurrentzat egina. Ikusleak txundituta uzten
dituen antzezlana da eta kritikaren esanetan,
egun E uropa rnailan ikusi daitekeen txotxongilo antzezlan bikainenetakoa da.
A pirilaren 25, igandean, T anttaka Teatroak arrakasta
itzela izaten ari den “ D akota” lana antzeztuko du. Lan hau
Bartzelonako T ricicle, D agoll D agoin eta A nexa talde ezagunek
GERTAERA A ZPIM A R R A G A R R IA K
osatzen duten 3xtr3s taldearekin elkarlanean prestatua dago.
A ntzezleak aski ezagunak dira g u re artean: Jose Ram on Soroiz,
H ainbeste urte ondoren, gertaera bereziak ere asko izan dira.
A itzpea G oenaga, Ram on A girre eta Jo seb a A paolaza urretxuaBehin Zelai-A risti zinem an O scar sarien antzeko ospakizun bat
rra.
burutu zen. H erritar asko, ahalik eta jan tzirik dotoreena lortu eta
“D akota” lanean haginlari batek bere am etsek etorkizuna iraileapaindegitik pasa ondoren, herriko eta inguruotako kotxe
gartzen
d utela pentsatzen du eta o bsesiora iritsiko da. H onen
garestienetan zinem ara hurbildu zen festa hartan parte hartzeko.
eraginez, iragarpenak beteBertan zinem a lepoORDUA
ANTZEZLANA
EUS./GAZ.
TALDEA
tzen diren edo ez ziurtatzeraino zegoelarik,
EGUNA
LEKUA
ko estrategi xelebreak prestxantxetako sari banaGAZTELERAZ
20:30
‘MANDIBULA AFILADA"
TEATRO ALBENA
tatuko ditu. E rrealitate eta
keta benetako O scar
■ 99-4-19
(PAGOETA)
am etsaren arteko m uga ezasariak izango balira
EUSKARAZ
20:30
ADOS TEATROA
“DESPERRADOS”
batuz jo a n g o da eta bere
bezala ospatu zuten.
(PAGOETA)
99-4-20
bizitza am ildegirantz eraIkus daitekeenez, irum ango du. E roriko al da?
dim ena eta herriaren
GAZTELERAZ
20:30
TEATRO CORSARIO
“VAMPYRIA”
(PAGOETA)
H auek dira
99-4-21
partaidetza A ntzerki
A ntzerki A stean ikusi ahal
A stearen ezaugarri
PORPOL
“XOLA” (haurrentzat)
EUSKARAZ
11:00
izango ditugun antzezlanegarrantzitsuak izan
15:00
99-4-22
(PAGOETA)
tako batzuk, eskeintza
dira.
ÑAKE
bikaina ezbairik gabe.
“COMICOS MUY
A urtengo
GAZTELERAZ
22:30
99-4-22
PELIGROSOS”
A ntzerkiaz gozatu nahi
A ntzerki A steari
(TOM-CAT TABERNA)
baduzue, sarrerak U rretxuko
dagokionez, aurkezK ultur Etxean eta
pen kartela aukeraLAKRIKUN TALDEA
“EZ DIRA BERDINAK,
EUSKARAZ
22:30
ANTZEKOAK BAIZIK”
99-4-23
Z um arragako U daletxeko
tzeko lehiaketa
K ultura Sailean salgai
E lgoibarko Iban
ZEHAZTU GABE 99-4-24 PAGOETA ANTZOKIAN
GAZTELERAZ
22:30
daude. S arrerek 700 pezeta
B arrenetxeak irabazi
balio dute eta aste osorako
du eta kartel irabazlea
TANTTAKA
“DAKOTA"
EUSKARAZ
20:30
(PAGOETA)
99-4-25
bonoek 3.000 pezeta.
aldizkari honetako

Apirilaren 19tik
25era bitartean
ospatuko da
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Antzerki Tailerra antzezlan
berri bat prestatzen ari da
RENEDO argazkiak
Jaunartzeak • Bataioak • Ezkontzak
L abeaga 52-54 F URRETXU
^ 725682
722292

M APFRE
A s e g u ru e tx e a
S.Esnaola, 6 ZUM AR RAG A
® 72 20 00 faxa: 72 24 00

Urtean behin aste batean zehar antz e rk ia U rretxu e ta Z u m a rrag a k o k u ltu r
ekintza nagusi bihurtzen bada ere, A ntzerki
T ailerreko lagunek eguneroko lana jorratzen
dute herrian antzerkia bizirik m antenduz eta
g ustukoa duten ja rd u era burutuz.
A ntzerki T ailerra duela zazpi urte
inguru hasi zen inartxan. L ehenago herriko
K arm ak ro s tald ean ibiliak ziren Josu
E txeberria eta Juanlu E scuderok bi udalei
d esagertutako taldearen hutsunea betetzeko
p ro p o sam e n a luzatu zieten. H asieran 15
lagun inguru bildu ziren eta astean bitan
elkartzen ziren. Urte hauetan guztietan jen d e
asko pasa da tailerretik, hau dela eta aldaketak ezagutu ditu. L augarren urtean lehenagotik zeudenek zuten esperientzia zela eta, taldea bitan zatitu zuten: alde batetik berriak eta
bestetik urteak zeram atzatenak. Talde bakoitzak asteko egun bat zuen bere entsaiuak
burutzeko.
D uela urte batzuk antzerkia euskaraz eta erdaraz egiten zutenen artean zatitu
zuten, euskaldunek Patxi “ P oxpolo”k idatzitako “T xin-txin hotsak ez du G regorio kezkatzen” lana prestatzeari ekin baitzioten urtebetez. L ana gogor egin ondoren antzezlana
A zp eitian au rk e zte k o au k e ra izan zuten.
B aina ez da antzezlan hau izan orainarte jendaurrean aurkeztu duten bakarra. Besteak
beste, “M arasade” eta “Ni laugarrenera, eta
zu?” antzeztu dituzte.
Lan hauetan guztietan prozesu guztia herriko lagunek burutua da: eszenografia,
ja n tz ia k , arg iaren d ise in u a ... eta h o rre la
jarraitu nahi dute. Euren helburua, gustukoa

dutena egiteaz gain, herriari bi urtetik behin
gutxienez antzezlan berri bat esk ein tzea da.

A N TZE ZLA N BERRIA
Egun ere A ntzerki T ailerreko lagunek bi taldetan lan egiten dute: astelehenetan gazteek
entsaiatzen dute eta astearteetan “E1 regreso”
izeneko antzezlan berri bat prestatzen ari
dira. Istorioak F rantses Iraultza garaian sorgin batek, bere laguntzaileak eta alabatzat
hartua duten h aur batek sorginaren m utillagun hila berpizten saiatzen direneko gertakizunak biltzen ditu. E ndredu bodebileskoa
da, pertsonaiek sartu-irten ugari burutzen
dituzte eta gaizki ulertuak ere asko dira.
A ntzezlan honetan 4 neskak eta 3 m utilek
parte hartuko dute. E szenografi diseinuaren
bozetua K oldo C adiernoren esku utzi dute eta
M ikel A rranz garai hartako jan zk eraren inguruan dokum entatzen ari da.
Ez d u te an tzezlan aren p restak eta
bukatzeko datarik jarri. Izan ere, euren esanetan, antzezlan bat aurrera ateratzeko duten
arazo nagusia denborarena da. L ana eta ikasketak direla eta, astean behin soilik entsaia
dezakete eta honela lana izugarri luzatzen da.
E guneroko lanean au rrerapenak bi hilabete
inguruan ja d a ikusten badira, eurek denbora
luzeagoa behar izaten dute.
L an hau jen d au rrean noiz aurkeztuko duten ez badakite ere, tailerreko gazteenek
bakarrizketa bana prestatua dute eta ekainean
fam iliakoen eta lagunen aurrean aurkeztuko
dute. H onela euren lana je n d au rrean erakusteko eta esperientzia lortzekoaukera izango
dutelarik.
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Urola futbol taldearen Aste Santuko futbol txapelketa
U rola futbol taldeak 1. m ailako infantilentzako A ste S anturo antolatzen
duen futbol txapelketa apirilaren lehenengoan jo k atu k o da goizeko 9:30etatik
arratsald e k o 14:00etara. A u rten g o hau b o sg a rren ed izio a du g u , Iñaki
M endiluzeren om enez antolatzen den laugarrena delarik.
A urten Erreala, A thletic, O sasuna, Eibar, A laves, M artutene, ldiazabal
eta U rola taldeek parte hartuko dute. Inguruko talde gehiago eta iaz aritu zirenak
ere gonbidatzeko asm oa zuten. baina denek baiezkoa em an dutenez urtero
Z um arragan izan diren M artutene eta Idiazabali lehentasuna em an diete.
Beharbada datorren urtean txapelketa arratsaldera ere luzatuko dute etorri nahi duten talde guztiei aukera em ateko eta E uskal H erritik kanpoko taldeak
ere ekartzeko. A urten B arcelona taldea ere gonbidatu dute U rolakoek, baina azkenean ezin izan da etorri.
Taldeetan 8 jok alari egongo dira eta partidu bakoitzak 20 m inututako
iraupena izango du. Finalak, ordea, ordu erdi iraungo du. L auna taldez osaturiko
bi m ultzo egongo dira eta ligaxka jokatu ondoren, m ultzo bakoitzeko bi onenek
gurutzaturiko finalerdiak jokatu k o
dituzte. Lehen m ultzoan E rreala,
A laves, Idiazabal eta U rola izango
d ira eta b ig a rren e an . berriz,
A th le tic , O sasu n a, E ib a r eta
M artutene. Egun U rolaren txapelketa I . urteko infantilek E uskadi
m ailan duten txapelketa garrantzitsu enetakoa da eta urtero-urtero
je n d e asko hurbiltzen da A rgixaora
etorkizuneko futbol izarrak izan
daitezkeenak ikustera.

E uskara Txukuntzen ikastaroa
Z intzo-M intzoren eskutik
U rtero bezala, Z intzo-M intzo euskaltzale elkarteko kultura taldeak E uskara
T xukuntzen ikastaroa antolatu du apirilerako.
A urtengo ikastaroa L azkaoko
M aizpide euskaltegiaren eskutik izango da
apirilaren 13, 15, 20 eta 22an arratsaldeko
6etatik 8etara U rretxuko K ultur Etxean.
Ikastaroaren prezio a 1.500 pezetatakoa da
Z intzo-M intzoko bazkide d irenentzat eta
2.000 pezetatakoa bazkide ez direnentzat.
Ikastaroaren program an honako
gaiak bildu d ira besteak beste: neurriak,
harridurazkoen erabilera kaskarra, zenbait
aditzen erabilera okerra, ahaleraren gehiegizko erabilera, alferrikako erlatiboa...
Ikastaroa euskararen erabilera txukundu nahi duen edonori zabalik d ago eta
bereziki eguneroko erabilera zuzena hain
beharrezkoa duten gure eskoletako irakasleei.
95ean hasi zen ikastaro honetatik
M iren A zkarate eta Patxi G oenaga pasa dira
besteak beste eta iaz ikastaroaren ordez hizkuntz ihardunaldiak antolatu baziren ere, aurten ikastaroa antolatzera bueltatzea erabaki
da.

L izarra-G araziko akordioaren Z um arraga -U rretxuko
Batzordearen prentsaurrekoa

M arta Lopez de G aunaren pintura eta grabatu erakusketa ikusgai
izan dugu m artxoaren 21a bitartean
U rretxuko Juan de L izarazu aretoan. 94a
eta 98a bitartean A rte E derrak ikasi zituen
L eioako fakultatean ikusentzunezko adarrean, pintura eta grabatu ikasketak ere
em an dituelarik. 95ean U rretxu eta
Z um arragako pintura lehiaketako erakusketarako hautatua izan zen bere lana.
E rakusketa honetan paisaiak,
m argo abstraktuak eta grabatuak izan dira
ikusgai. E rretratuekin ez da ausartu oraindik, baina jendearen eskaera dela eta,
hauek egiten ere saiatu behar om en da.
M arta oso gustura agertu d a jendearen
erantzunaz eta zortzi koadro saldu ditu.
Bere asm oa egindako lana ezagutzera em atea da eta hu n en g o erakusketa O rdizian
antolatuko du.
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Lizarra-Garaziko
A kordioa izenpetu duten sindikatu
eta ald erd i p o litik o b a tzu e tak o
Z u m a rra g a -U rre tx u k o o rd ez k ariek h errio tan L iz arra-G arazik o
B atzordea sortu dute. B atzordea,
ELA eta LAB sindikatuek, eta IUEB, HB, E A J-PN V eta EA alderdiek osatzen dute oraingoz baina
“irekia dago nornahirentzat. hori
bai datorrena, datorrela bakearen
alde eta arm a b a k a rtz a t h itz a
duela. Izan ere, m ugarik gabeko elk arrizketa aldarrikatu dugu. Beste modu batera
esanda, desberdinak garenon artean elkar-ulertzea; horixe baitago L izarra-G araziko
A dierazpenaren o in arri-oinarrian” .
Batzordea osatzen duten alderdi politiko eta sindikatuek “ inoiz ez bezalakotzat” jo zuten aukera galtzen utzi nahi ez dutela eta, honako bost puntuok luzatu
zituzten:
1. B akearen alde lan egiteko konprom ezua hartzen dugu.
2. Inor baztertuko ez duen elkarrizketa eta negoziazio prozesua nahitaezkoak ikusten ditugu azken helburua lortzeko.
3. Sakon-sakoneko arazo politikoak konpondutakoan. eta ez bestela lortu
ahal izango da bake iraunkor eta benetakoa.
4. Indarkeriazko ekintza m ota guztiak d esagertzea ezinbestekotzat jotzen
dugu arazoaren konponketa prozesuak aurrera egin dezan.
5. Euskal H erriak hitza eta erabakim ena izan behar ditu. H ortxe dago, gure
iritziz, konponbidearen gakoa. Beraz, arazoan inplikaturiko alderdi guztiek,
konprom ezua hartu beharko lukete E uskal H erriak bakebidez eta dem okratikoki erabakitakoa errespetatzeko.

<903M

Euskara Urretxun
1525.
u rtea n
A n d re a
Navagiero, Karlos V.aren gortean
Veneziako enbaxadorea, G asteizen
izan zen, eta bidaia horren ondorioz
honako hau idatzi zuen: “G asteizen
erdaraz hitz egiten dute, baina euskara ulertzen dute, eta gainerako
herrietan euskaraz m intzatzen dira” .
(A ra b a ko e u ska ra ri b u ru z ja kin
dena. Henrike Knorr).
Hori idatzi zenetik hona urteak pasa arren gure herrira etorriz
gero antzeko zerbait esateko aukerak daudela deritzogu, eta adibide
gisa iaz gertatu zena gogora ekarriko dugu. A lkate eta zinegotzi aleman batzuk Urretxun izan ziren eta
hem en igaro zuten azken egunean
b e rta k o k o rp o ra z io a re k in afaldu
ondoren hango eta hem engo alkateek guztiontzat hitz egin beharra
izan zuten. H angoek alem anieraz
esandakoa gaztelerara eta gazteleraz esandakoa alem anieraz errepikatuz. O ndoren, bertan ginen guztiok abesten hasi ginen, batzuk alem anieraz eta beste batzuk euskaraz, guztiok txanda errespetatuz.
Bisita horren ondorioz ez dakigu
haiek honako hau idatzi zuten ala
ez: “ Urretxun gazteleraz hitz egiten
dute eta abestu euskaraz” . Auskalo!

H erria e u s ka ld u n tze n ez
den bitartean agian halako gauzak
entzun beharrean suertatuko gara,
baina herriko ordezkariek ez daukate zergatik ez utzi garbi gure hizkuntza zein den kanpoko norbaiten
aurrean, eta ezta ere euskara erabili ezinean suertatu edozein herritarrekin. Hau ekiditeko PNV-EAJ eta
EAko ordezkari batzuei planteatu
genien bilera bat egitea euskararekiko hitzarm ena aztertzeko eta hala
udaletxearekiko harrem anetan herritarrek euskara erabiltzea posible
izan dezaten. Egunak pasa dira eta
haien aldetik dagoen erantzuna ixiltasunarena da, antza denez euskaldun petoak direnen b oto ak nahi
dituzte baina euskaldunenganako
e rre s p e to a re n ko n p ro m e zu a ez
dute nahi.
Badirudi Urretxuko PNV eta
EAk ez dutela kontuan hartzen euskara ez duenak euskara dutenekin
kom unikatzeko ezintasuna adierazten duela.

U A S f E R HEZKOR
Z u m a rra g a k o e le k tr o g a ilu
e ra k u s k e ta rik h a n d ie n a !
Prezio eta modeloetan aukera aparta
Urdaneta, 5
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Txikiteroa, desagertzear
dagoen espeziea?
Aspaldiko ohitura omen dugu badaki non topa ditzakeen laguinguruotan lanetik irten ostean nak.
lagunekin edo lankideekin ardo Azkenaldi honetan lagunekin
batzuk hartzea. Txikiteo izenez jardunean egoteko aitzakia den
ezagutzen dugun honek baditu txikiteoa hizpide dugu. Alde
zenbait berezko ezaugarri. batetik, ardo bereziaren salneuGehienak arratsaldez soilik ibil- rria igo delako eta bestetik txikitzen dira, baina jubilatu batzuek teoa desagertzear dagoen ohigoizez ere euren errondatxoa tura omen delako. Txikiteroak
egiten dute eta koadrila bakoi- gero eta kezkatuagoak daude:
salneurriak
gora
tzak bere ibilbidea du eta txikite- ardoaren
ora berandu heltzen denak jarraitzen badu txikiteatzeari utzi

beharko omen diote azkenean
eta ohitura hau guztiz desagertuko da. Askoren ustez azkenean, Europako beste herri batzuetan bezala, lagunekin etxean elkartzen hasi beharko dugu
hemen ere. Txikiteoaren inguruan hitz egiteko, zer hobe
taberna batera gerturatu eta
eguneroko lanaren ondoren
ardo batzuk hartzen ari ziren
zenbait lagunekin egotea baino.

hasi baino lehen pintxoren bat ja tek o ohitura ere badute “etxetik p resaka atera eta
batere ja n ez badugu, lehenengo tabernan
pintxoren bat ja ten dugu txikiteorako sabela prest edukitzeko” .
G arai bateko txikiteoa ezberdina
om en zen: “lehen koadrila b akoitza bere
tabernan elk artzen zen eta p artid atx o a
jokatu ondoren poteatzera ateratzen ginen.
G ero elkarteen sorrerarekin koadrila ezberd in ak elk artu g in en . L eh en tx ik iteo a n

abesteko ohitura handia genuen. D ena den
tx ikiteoa ez da hain gauza zaharra gure
ustez, du ela 40 urte ez zegoen egunero
ardoak hartzeko o hiturarik” .
T x ik iteo a galdu egingo d ela ziur
daude “gu izango gara azkenak. M edikuak
egun guztian beldurra sartzen aritzen dira
eta egu n g o gazteek ez dute ardoa hartzeko
ohiturarik. G azteek asko edaten dutela esaten da, baina gure ustez gure garaian gehiago edaten g enuen” .

Zumardi elkartekoak egunero
ateratzen dira elkartetik arratsaldeko zazpiak inguruan zenbait txikito hartzeko.
G u k L uis, M arino, “T in in ” , Pedro,
“P akito" eta Javierrekin hitz egin genuen.
A stegunetan bospasei lagun elkartzen dira
eta beraiek "la corta” deitzen dioten ibilbidea burutzen dute: B idezar, Piedad eta
E liz -K a lek o tab ern etan ib litze n dira.
A steb u ru etan , berriz, ibilbide luzeagoa
burutzen dute eta Legazpi kalera jaisten
ere “ a u sartze n ” dira. M arin o
ju b ila tu ta d ago eta bazk ald u
baino lehen ere bere errondatxoa egiten du, baina U rretxuko
tabernetan aritzen da elkartetik
kanpoko beste lagun batzuekin.
T xikiteoaren helburua
“jen d earek in elkartu eta pixka
b at hitz egitea da, laneko gorab eh e rez p ix k a bat ah aztek o .
G ure hizketaldiko gai nagusiak
p e lo ta
e ta
fu tb o la
dira.
Em akum eez ez dugu hitz egiten,
baina aurrean ja rriz gero elkarri
adarra jo tzen aritzen gara” .
M arinok izan
ezik,
beste guztiek ardo berezia hartzen dute, baina halere, ez dira
sa ln eu rriaren
igo eraz
kexu
“hem en igoera ez da beste zenbait tokitan bezain handia izan
eta b eraz, o rain d ik ez gaitu
gehiegi kezkatzen” . T x ik iteo a
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Etxe-A zpi e lk artek o la g u n ek in
elkartean bertan egon ginen. E uren burua ez
dute txikitero peto-petotzat hartzen, baina
sarritan jo aten dira txikito batzuk hartzera
lanetik irten ondoren. H ala ere, koadrila
osoa asteburuetan soilik elkartzen om en da.
Ib ilb id ea arratsaldeko
7 :3 0 etan hasten dute
K ale b arren en
eta
o n d o ren
U rretx u k o
A v en id a
in g u ru k o
tabernetara jo aten dira.
E uren ustez
“tx ik iteo a gau za ona
da lana egin ondoren
lasaitzeko eta lagunekin egon ahal izateko.”
O ro h ar denetatik hitz
egiten om en dute txikiteoan, baina 5. txikitora arte ez dela elkarrizk eta g airik ateratzen
esan zu ten tx a n tx etan . N o rm ale an ardo
arrunta edaten om en dute eta norbaiti berezia esk atzea otutzen bazaio errieta egiten
om en diote. A rdo arrunta edaten dutenez,
txikitoaren igoerak ez die kalte handirik
egin, “denom inacion de origen B arrendiola
ez da asko igo, erreserbak dira asko igo direnak".

A rrazoi h o nengatik eta beste batzuengatik txikiteoa desagertu egingo dela
uste dute. L ehen je n d e g ehiago ibiltzen
om en zen txikiteoan eta ostirala bitartean
je n d e gutxiago ibiltzen om en da. “O rain jen dea ostiraletan elkartzen da. B estela ere txi-

Jose M ari, M iguel. Joxe eta Benito
Gibelurdin elkarteko lagunak dira. Egun
sei lagun inguruk zapatu eta igandez bakarrik txikiteatzen dute goiz eta arratsaldez
U rretx u k o ald ap a in g u ru k o tab ern etan .
D uela urte batzuk egunero dozena bat txikito hartzen om en zituzten
eta K alebarrenera je itsi ere
bai, baina adina dela eta ez
om en d u te ja d a lehengo
sasoirik. T xikiteatzeko ere
sasoian egotea beharrezkoa
om en da. O rain elkartean
b ild u , p artid atx o a jo k a tu
eta m okauren bat ja ten dute
bultza egiteko ardo pixka
batekin.
T xikiteoa lagunekin elk artu eta h errik o
gaien berri izateko egiten
om en dute, “denetatik hitz
egiten dugu, bain a batez
ere herrian gertatzen diren gauzetaz jarduten
gara” . A rdo arrunta edaten dute, eta euren
esanetan “lehenengo ardoa ez da gustura
edaten, baina ohitura ardoa edatea da eta
betidanik hala egin dugu. Ez dugu behin ere

pentsatu beste ezer edatea. nahiz eta lagunekin egoteko balioko lukeen. B este ezer edan
baino. hobe gutxiago edatea".
A rdoaren prezioaren igoera gehiegizkoa izan dela diote, “baina benetako txikiteroek, haserretu arren, ez diote ardoa eda-

C H I A RA
Etxerako lentzeria
Oparitarako gaiak
Labeaga, 33-C behea

® 7 2 51 18

Madaia plazoletan
20700 URRETXU

kalea, 14

kiteoa desagertu egingo da. G ero eta jen d e
g ehiago elkarteetan biltzen da eta botila batzuk zabaldu eta bertan edaten dute. G uk,
hala ere, ez dugu halako o h itu rarik ” . O hitura
honen zaleak ez direla argi ikusi genuen,
beraiekin elkartean egon ginenean partidatxoa jo k atzen ari ziren bitartean ez baitzegoen edalontzirik m ahai gainean.

^943 720819

ZUMARRAGA

Belardenda, dieta eta errejimen
elikadura
Labeaga 31
^943722780

URRETXU

Legazpi, 5
® 72 11 55
Zumarraga
Labeaga, 43
® 72 16 81
Urretxu
Kale nagusia,5
n 73 04 19
Legazpi

ZURE ESTUDIOA

GOSARIETAN BEREZITASUNA
GOIZEKO 6etan ZABALTZEN DUGU

OSINALDE
KRUASANDEGIA
TABERNA
teari utziko. T xikiteoa desagertu egingo da,
baina gazteek ohitura jarraitzen ez dutelako.
E gun bospasei koadrila inguru bakarrik ikusten d ira herrian egunero txikiteatzen. G uk
asteburuetan behintzat ja rraitu k o dugu".

S. Esnaola, 26

^943720306
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20 urtetik gora pedalei eraginez
G oierri K .E.ko zikloturistek 21
urte daram atzate ja d a igande eta jaiegunetan bizikletak hartu eta goizpasa kilom etroak eginez. I978an bizikletan ibiltzen ziren zenbait lagun elkartu zirenetik,
taldea hazten jo a n da eta egun 90 kide
inguru dira. E uren esanetan, garrantzitsuena ondo pasatu eta jendea eta lekuak
ezagutuz kirola egitea da. T xango hauei
esker, o rain d ik ez ag u tu gabe izango
zituzten G ipuzkoa bertako txoko asko
ezagutzeko aukera izan om en dute.
Urte hasieran egutegia zehazten
dute eta denboraldia m artxoko lehenengo
igandean hasi eta urriaren 12an bukatzen
dute lagunarteko bazkari baten bidez.
H elburu nagusia ondo pasatzea eta lagunarteko giroa sortzea denez, irteera guztietan geldialdia egiten dute ham aiketakoa hartzeko. Inguruetako lekuak ezagu tzek o egiten dituzten irteerez gain.
egun batzuetarako txangoak ere antolatzen dituzte. H onela, azken 20 urte hauetan A lp eetan , P irin io tan , B urgosen,
Palencian, Leridan... ibili dira.

ZIK LO TURISTA K LA SIK A K
D enboraldi haserako irteerek 50-60 kilom etro inguru izaten dituzte eta denboraldi
am aierakoek 130 inguru jad a. U rtean
zehar 2500 km inguru burutzen dituzte
irteera ezberdinetan, baina astean zehar
ere entrenatu beharra dagoenez asteburuko irteeran sasoitsu ibiltzeko urtean 70008000 km egiten dituzte.
E urek antolatutako irteerez gain,
gainontzeko taldeek antolatzen dituzten
klasiketan ere parte hartzen dute. Iaz
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MO R A L E JA

"Q u e b ra n ta h u e so s”
fam atu an
lagun
gehien bildu zituen elkartea izan ziren.
Sekulako beroa egin om en zuen eta inoiz
igo duten m endaterik g ogorrena orduan
igo zuten, M arie Blanque hain zuzen ere.
Bestalde, Perico D elgado, B ilbao-B ilbao
eta M iguel Indurain klasika fam atuetan
ere parte hartzen dute. K lasika hauetan
kluben arteko konpetibitatea egoten om en
da eta ez om en da behar hainako adiskidantza girorik sortzen.
Z ikloturista taldearen batazbesteko adina gero eta altuagoa da eta orain
je n d ea gehienbat 40 urtetik gora sartzen
om en da taldean. H onen arrazoia gazteen
gauean ateratzeko ohitura da euren ustez
eta egun talde batetan zikloturista izateko
ezkondua eg otea ia ezinbestekoa om en
da. Izan ere, parranda eta igandeko bizikleta irteera inkonp atib le ak
d ira
G o ierri
K .E .-ko
zikloturisten ustez.
Bestalde, errepideetan bizikletan
ib iltze a g ero eta
arriskutsuagoa dela
onartzen dute. Hau
d ela eta guztiek aseg u ru a eg in a dute.
E rrepideen egoeraz
kexu dira: “A zken
urte h au etan trafikua asko hazi da eta
e rrep id e ak
b erak
dira, ez da bazterbi-

de berririk egin. Bestalde, beste errepide
bat egiten den bakoitzean zaharra zaintzeari uzten diote eta azkenean ez dugu
guretzat hain lasaiak diren errepide zaharretan ere gustura ibiltzerik. G ainera, trafiko handia duten errepideak ere ez dira
beh ar adina konpontzen. E itzako igoera
honen adibide garbia d a” .

PASADIZO UGARI
Errepideetan dagoen arriskua handia bada
ere, ez dute m endian ibiltzeko asm orik,
“hem engo m endietan aldapak oso gogorrak dira eta je istek o trebezia handia ere
behar da. G ainera, m antsoago ibiltzen
zarenez, denbora berean leku gutxiago
ezagutu ditzakezu” .
H ainbeste urtetan jai egun orotan bizikletan ibili ostean, ham aika gorabehera konta ditzakete G oierri K .E.ko
zik lo tu riste k . B ehin L leid an zeu d ela
parke natural bat zeh ark atzea erabaki
zuten. E lurra egongo zela eta ez igotzeko
aholkatu zieten, baina behin Franco bertara igotzeko gai izan om en zen eta beraiek
ez zeuden g u tx ia g o izatek o prest.
B izikleta bizkarrean hartu eta goruntz
abiatu ziren. Sei ordu pasa zituzten hankak elurretan sartuta, errekak oinez zeharkatzen... eta ondoren beste 100 km. zituzten bizikletaz ostatu hartu zuten lekura
itzultzeko. H ala ere, honek ez zien bizikletan ibiltzeko zaletasuna kendu, ordutik
hona kilom etro m ordoa egin baitituzte eta
aurrerantzean ere hala jarraitzek o asm oa
baitute.

A. Alejandro: “Denborarekin lehen
taldean jokatzeko aukera izango dut”
Iaz errealeko ju b e n il taldearekin esta tu k o tx apeldun izan
on d o re n , A lbe rto A le ja n d ro z u m a rra g arra k lehen denboraldia jo k a tz e n ari da R ealek o bigarren taldearekin. A lbertok
aurrelari p ostu an jo k a tz e n du eta bere birtute n a gu sia abiad u ra du. D enbo raldi hasieran oso m inu tu gutxi jo k a tu baziZer moduz lehen urte hau Realaren
bigarren taldean?
Ju b e n ile tik 3. m ailara d agoen
aldaketa nagusia erritm oarena da. 3. mailan jo k alariak beteranoagoak dira eta azkarrago jo k atzen dute. Bestalde, entrenatzailea ere berria da niretzat eta taldean aurrelari asko eta onak gaude. D enboraldi haseran aulkian egotea egokitu zitzaidan eta
asko kosta zait haserako ham aikakoan
sartzea, baina entrenatzaileari erakusten
ari naiz haseratik jo k atzek o gai naizela.

tuen ere, azken p artiduetan h aserak o h a m a ik a k o a n jo k a tz e n
ari da. J ad a 8 partida jo k a tu ditu hasieratik eta hauetan 5 gol
sartu ditu. T ald eak d e n bo ra ldia lehen postuan a m a itz e a ia
z iurtaturik du eta h elb urua ondo ren jo k a tu k o duten ligaxkan
2. B m a ila ra igotzeko saria lortzea da.

ahalm ena dudala eta konfidantza eta m inutuak eskeiniz gero fo rm a hartu eta golak
sartuko ditudala. Nire helburua 1. m ailan
jo k a tze a da eta denborarekin lehen taldean
jo k atzek o aukeraren bat izango dut.

aurten makal xamar dabilela uste?
Ez dabil oso ondo, ez. Talde guztiak indartsuak d irela argi dago eta oso
zaila d a edozein partida irabaztea, baita
sa ilk a p en are n b eh ek ald ea n d au d en en
aurka ere. D ena den, argi dago iaz baino
okerrago jo k atzen ari dela. H ala ere, nik
uste azkenean 6 lehenengoen artean geratuko dela eta gutxienez UEFAn sartu.

Futbolean jokatzeaz gain, ikasten ari al
zara?

Nola ikusten duzu taldea?
2.
B m ailara igotzea da gure helb urua eta denboraldi hasieratik erakutsi
dugu horretarako gai garela. O so partida
gutxi galdu ditugu eta bigarrenari puntu
askotako abantaila diogu. D ena den, azkenaldi honetan pixka bat m akalago gabiltza, nekearen eraginez, nik uste. H ala ere,
o raindik ligan gelditzen diren partida guztiak irabazten saialuko gara eta nik uste
aurten 2.B m ailara igotzea lortuko dugula.
B aina oso zaila izango da, aurkariak ligakoak baina hobeak izango baitira eta denHainbeste atzerritar egoteak ez al dizue
boraldi osoko lana partida gutxitan erababidea ixten?
kitzen baita.
D enontzat hobe litzateke R ealean
atzerritarrik egongo ez balitz, baina hau ez
Zein da zure helburua datorren urtera- dago nire esku. N ire u stez 2. taldeko jo k ako?
lariak hem endik urte batzuetara 1. m ailan
Lehen helburua bigarren taldean jo k atzek o gai izango g arela erakusten ari
titular izatera heltzea da eta behin hau Iortu
gara. A ranburu jo k atzen ari da, B arkero eta
ondoren balio dudana erakustea. A urten
Sergi Franciscok ere aukeraren bat izan
kalte handia egin dit, iaz jubenil m ailan
dute... bigarren taldean guztion artean egin
goleatzaile nagusia izanik 43 golekin. batdugun lan onari eta euren ahalm enei esker.
batean eserlek u an egoteak. B aina nire
ustez entrenatzaileak badaki golak egiteko
Lehen taldeaz ari garenez, ez al duzu

jlferreten a

N azio artek o m e rk a taritza ikasi
nuen eta goizetan L egazpiko G SB n praktikak egiten ari naiz. A stearteetan ezik, ez
b aitu g u en tre n a m e n d u rik , a rratsald e ro
taxiz Z ubietara eram aten naute. E gia esan.
gusturago nago etxean D onostian pisuan
ego n d a baino. A zken udako aun-edenboraldian, goiz eta arratsaldez entrenatzen
genuen eta beraz D onostian izan nintzen
pisu batean. O rduan ikusi nuen etxean
bezala ez dela inon egoten.

Bukatzeko, zein jokalari duzu bereziki
gustuko?
A m ak esaten d idanez, txikitan
Q uini oso gustuko nuen eta beti bera bezalako izan nahi nuela esaten om en nuen.
E gun ez dut bereziki atsegin dudan jo k alari bat. Ilie V alenciara jo an zenean, adibidez, txunditu egin ninduen. Baina urtero
liga ikusi ahala jo k alari berriak atsegin
ditut: Rivaldo. D enilson... K ovacevic ere
sekulako jo k a laria dela uste dut. Buruz
paregabea da eta oso langilea ere bai.
M adrileko kam iseta jan tzi izanak sortu
zuen iskanbilak kalte egin dio.

'RAVO, S.L. r

INDUSTRIARAKO OSAGARRIAK - ELEKTRAGAIAK - BURNIZKO TRESNERIA
Legazpi, 4 etxeazpia eskuina
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✓Nora begiratzen diozu lehenik mutil bati?
Aurpegira orokorrean: begiak, irrifarrea...

✓Zer falta zaio Urretxu-Zumarragari?
Aparkalekuak! oinarrizko elementua.

✓Zumarraga-Urretxuko gustuko toki bat?
Agiña auzoa, nola ez!

✓Zumarragan izan ezik non biziko zinateke
gustura?
Agiñan! bertako aire oxigenatua...

✓Zein da duzun ohiturarik okerrena?
Momentu ezegokietan pipak jaten hastea.

✓Bete g abeko amets bat?
Loteriaren presentzi falta!

✓Musika entzuteko, dantzatzeko, jotzeko ala
kantatzeko?

Arantxa Begiristain
Saltzailea

Entzuteko eta dantzatzeko.

✓Kantu bat.
Gozategi taldearen azkeneko diskatik edozein.

✓Zain egon ala besteak zure zain?
Zain egotea.

✓Zer izan nahi zenuen umetan?

✓Zer da gehien baloratzen duzun gauza?

Andereñoa, baina liburu artean ibili behar nuen eta...

Pertsonen arteko konfidantza eta adiskidetasuna.

✓Dutxatzeko ur hotza ala beroa?

✓Norengatik joango zinateke azken muturre
ra?

Neguan beroa eta udaran epela.

✓Denbora librean zer egitea gustatzen zaizu?

Familiarengatik.

Lagunekin kafetxo bat hartuz “kotilleatzea” , noskil

✓Gaua ala eguna?

✓Zer opari hartuko zenuke gustura?

Biak euren armonian.

Opariak beti ongi etorriak dira.

✓Lo egiteko zer?

✓Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea?

Logurea, ohea... eta bakea!

Goenkaleko Xanti. Zelako gizon puska!

✓Gustuko janari bat?

✓Asteburua deskantsatzeko ala gehiago
nekatzeko?
Nik nahiago dekantsatzeko, baina beti izaten da gehiago nekatzeko.

✓Zure gorputzeko zein atal aldatuko zenuke?

Pastelak.

✓Ura, ala...
Sagardoa eta Errioxako ardo on bat.

✓Zein da esan bai, baina azkenean egin ez
duzun hori?

Bat bera ere ez, oso gustura nago!

RRETXU
OPTIKA-GABINETE AUDIOPROTESIKOA
Graduazioa-Audiometriak-Audiofonoen moldaketa-Begiko tentsioaren hartzea

Ipeñarrieta, 4 ®943 72 09 07
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Acapulcora bidaia.

Alikate,

Irati on do portatu

Maria Nieves hori

a lioli,A licia , A li-

al zara azkenaldi

da hori “interesan-

Rosa Mari. lorate-

baba... zure izena-

honetan? T xin tx o

te” aurpegia!
A rg a z k ia mutil-

g ik o larrosa politena zara... baina zure

ren laburdura bada-

ibili zaitez

kigu, baina ez daki-

Jaunartzea egin

lagunari emateko

arantzek beldurra

gu zih u r zure izena

bitartean behintzat!

espresuki atera al

ematen dute!

zein den.

Zorionak eta ondo

zenuen ?

Z o rio n a k eta ondo

Zorionak Ali eta

pasa urtebetetze

Zorionak eta ondo

pasa urtebetetze

ondo pasa!

eguna.

pasa!

eguna!

Amaia Urretxun

Itziar. begi haundi

i Marijose buruak

T om m y. zer m oduz

bizi ez zarenetik

horiekin zuzen-

ja s k o pisatzen al

pasa zenuen Sa n

larunbata gauetan

zuzen begiratzen

gusturago lo egiten

badituzu m utilak

?ezazu,bai, bestela

Pozten gara Irlanda

al d u z u ? O rain

gorrituko dituzu

j? lurrean bukatuko

aldean ere irakurle

behintzat Jonek ez

neska!

duzu eta!

zaitu esnatuko etxe-

Zorionak eta ea

Zorionak cta ondo

ra heltzen dencan.

urtebetetze egunean

pasa urtebetetze

Zorionak sinpatika!

opari a sk o dituzun.

eguna.

18 urtc betctzea o so

Jabier. gustura

garrantzitsua denez,

| ikusten zaitugu

d iz u ? Eutsi

Patrizio egu n a ?

bat izateaz. E a noiz
ikusten zaitugun
1berriro gure artean.

Happy birthday!
Xabier. begi horie-

Mari Jose aurreko-

kin katua dirudizu
m otel!

m odu berczi hone-

argazkian! A ste

arekin hasarratuta

tan ere zoriontzea

Santuan oporretara

al zaude?

E z zaiguzu guri

joaten bazara ca
e gu zkia k p ixka bat

B orro ka ra ko prcst
zaudela dirudi

hatzam arkarik egin

j belzten zaituen!

neska!

Zorionak eta ondo

Zorionak eta ondo

Zorionak!

pasa fam iliakoen

bururatu zaigu.
Berandu xam ar
bada ere. zorionak

Ana zure lagun eta
en partetik!

I

L

j pasa.

behintzat!

izenean.

Jon. zerk utzi zaitu
hain txundituta?

H em entxe dugu

H o n a hemen ale

Angela zu k ere

A rgazkietan irrifa-

neska zintzo eta fina,

honetako neskarik

m ahastiak al ditu-

rre egitea kom eni

etxean langilea

irrifartsu eta kolo-

z u ? E sp ero dugu

da motel!

ta dantzan arina

retsuena. Zure

A n ge la C h a n n in g

Zorionak etxekoen

sekula izan gabe

argazkilaria zein

bczain maltzurra ez

izenean eta ondo

hanketako m ina

den esan beharko

izatea!

pasa urtebetetze

etxekoen partetik

diguzu. Zorionak

zorionak Martina!

Maria Eugenia!

una.

Beni argazki kame-

Mila, Mila... zu ere

A urtengoa ederra

rak ez al zuen flas-

Joxe zu k duzu zuk

ihauterietan egurra

benetan. Elurretan

h ik ? Iluntasunaren

g izo n osasuntsu eta

banatzen ibili al

ibiltzeko era eta

crdian zure aurpc-

sasoitsuaren itxura!

zin e n ? A r g i ibili

kalean patinak. O s o

gia nekez bereiztu

Zorionak fam ilia-

datorren urtean

o ndo pasa genuen

dezakcgu.

koen partez eta segi
orainarte bezala.

beharbada buelta

zure urtebetetzean.

etorriko zaizue eta!

Zorionak Aiala!

cta ondo

Zorionak!
K d u zertan ari haiz

K a rlo s. neskekin

Nekane ez al duzu

zeharka begira?

zaudenean

argazki kam era

Z um a rra ga k o neska

Intereseko zerbait

A rg iñ a n o eta etxean

berria erosi behar?

jator eta
“ligona ”rentzat.

Z o rio n a k gure

ik usi al d u k ?

“el de los ... lar-

A rg a z k i hau behin-

A rg a z k ia n ondo

g o s ”. A m a k harra-

tzat ez da o so txu-

Ikasketak gerorako

ateratzeko zuzen

patzen bazaitu!

kuna atera!

utzi eta parrandara

begiratu beharra

Zorionak eta etxe-

Zorionak eta ondo

|joan zaitez.

zegok, motel!

an ere mantala jarri

pasa urtebetetze

Zorionak!

e za zu !

eguna.

Zorionak Ana
Belen!

Oskar, argazki hau
Juanito non atera

ko m isa ld e giko fit-

Rafa, zertan habil

Ijatorrikoa al zara?

zenuen argazki

xategitik eman al

m otel? Txape la era-

Parranda ederrak

h o ri? Z u re atzekal-

digute? H ori duk

matetik

botako dituzu zure

dea bezain gorrituta

aurpegia. hori!

Candanehun "per-

lagun bikingoekin!

zaude ia! E z zinen

Zorionak eta alaitu

tsianak pintatu” eta

N o n utzi dituzu

ba parrandaren

ezazu aurpegi hori

interneten nabiga-

adarrak?

batean e g o n g o ?

urtebetetze egune-

tzera pasa haiz!

Zorionak!

Zorionak!

rako.

Zorionak!

M aite. konturatzen

Patrizia ez duzu

B a d a k igu zure urte-

Gloria, aldizkarian

zarenerako Garazi

saltsera aurpegi

betetze eguna apiri-

ateratzeko eguzki-

m util Iaguna etxcra

aurpcgi makala!

laren lehenengoan

tako betaurrekoak

eramatcn izango

Z iu r hcrriko txutxu-

dela, baina saltoka

ken itzazu goardia

duzu. Lasa i neska,

m utxu guztien berri

eta brin koka ala

zibil itxura duzu

bestcok ere aurten

izango duzula.

eserita ospatu behar

eta! Z o rio n a k etxe-

urtebetc zaharrago-

Zorionak fam ilia-

al d u z u ? Zorionak

koen izenean.

ak gara eta!

koen eta lagun guz-

Erik, eskandinabiar

Zorionak!

partez.

Maier eta ondo
pasa!

SUKALDE
ERAKUSKETA

