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Eitzako dendari eta tabernariok 
San Isidro jai zoriontsuak 

opa dizkizuegu.
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M t p ig k i  gmhsirrsi

1975. urtean Eitzako jaietan ateratako argazkia dugu oraingoan ikus- 
gai. Orduan ere, jendearen partaidetza nabarmena zen eta auzokoek 
euren arteko sokatira lehiaketa antolatu zuten.
Argazkian: makurturik eta bere taldeari animoak emanez, “Zapa” ; 
udaltzaina, Rubial; eta sokatiran lehenengo lau postuetan jo eta ke 
Vicente Garmendia, Vicente Uli, Andres De la Calle eta Aranzadi.

Oinetako konponketa

Larruzko erropen konponketa. 
Guraiza.labana... zorrozketa
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A g e n d c i

EITZAKO JAIAK 99
Maiatzak 8, larunbata
A rratsaldeko 4:00etan: XXI. mus txa- 
pelketa.

Maiatzak 14, ostirala
A rratsaldeko 6:30etan: buruhaiindiak 
eta um ejolasak Eitzako astialdiko taldeak  
antolatuta.
A rratsaldeko 7:30etan: Poteoa  
Zumarragako Trikitixa soinua jotzen dela. 
Ordu berean: Gorriti eta bere abereak. 
Iluntzeko 9:30etan: kaldereta herrikoia. 
Gaueko lle ta n :  Marrubi Sound taldearen 
eskutik Rock kontzertua.
Gauerdian: gure auzoko kaleak Aldapa 
txarangak alaituko ditu.

Maiatzak 15, larunbata
SAN ISIDRO  EGUNA  
G oizeko lle ta n : San Gregorioko elizan  
auzoko zaindaria den San Isidroren om e- 
nezko meza.
Ondoren: Irrika ellkarteak antolatuta, 
auzoko jubilatuentzako hamaiketakoa. 
Eguerdiko 12:00etan: XIX. Toka txapel- 
keta.
Eguerdiko l:00etan: Zaldua A naiak soi- 
nuajotzen  kalejiran.
A rratsaldeko 4:30etan: XVII. kross 
herrikoia.
A rratsaldeko 6:30etan: Behi B i's talde- 
ak “Potetik potera, jarraitu aurrera” lana 
antzeztuko du. (Sasieta mankomunitateak 
antolatua).
Arratsaldeko 7:30etan: Zaldua Anaiak  
soinua jotzen kalejiran.
G aueko ll:00etan : Dantzaldia Kiñu 
Taldea soinua jotzen dela.
G aueko 12:00etatik aurrera: Txaranga 
bat ibiliko da auzoko kaleetan zehar soi- 
nua jotzen.

Maiatzak 16, igandea
G oizeko 10:00etan: Antzinako Ama  
Txistulari taldeak jotako g o iz  eresia. Akli 
berean, Zuhaitzaren soinua txalapartaren 
ttakun-ttakun gozoak entzungo dira. 
Eguerdiko ll:3 0 eta n : San G regorioko  
elizan M eza N agusia.
Eguerdiko 12:30etan: Zumarragako 
M usika Bandaren kalejira.
Eguerdiko letan: Irrintzi dantza taldea- 
ren emanaldia.
Eguerdiko letatik  2:30etara: Zaldua  
Anaiak soinua jotzen kalejiran eta 
Zumarraga eta Urretxuko Bertso 
Eskolako gazteen bertso saioa. 
A rratsaldeko 5:00etan: Albero abesba- 
tzaren saioa.
A rratsaldeko 6:30etan: Herri kirolen 
erakusketa.
Arratsaldeko 7:00etan: Antzerkia. 
Iluntzeko 8:00etan: Zaldua Anaiak soi- 
nuajotzen  kalejiran.
G aueko lOetan: A ires Navarros taldeak  
abestuta, Nafarroako jotak eta Eitzako 
aurtengo ja iei bukaera ematea.

MAIATZAKO AGENDA
Maiatzaren 9ra bitartean
Iñaki Mariñelarenaren pintura eta eskul- 

tura erakusketa Juan de Lizarazu erakus- 
gelan.

Maiatzak 6, osteguna
Secundino Esnaola M usika Eskolaren  
kontzertua Legazpi Dorretxean 6:30etan.

Maiatzak 7, ostirala
Eguerdiko 1:30etan: Liburu azokaren 
inaugurazioa. Maiatzaren 16ra bitartean 
zabalik.
A ntonio Pradaren Zumarragako Elizaren  
Historiari buruzko ikerketa liburuaren 
aurkezpena arratsaldeko 7:30etan Legazpi 
dorretxean.
Benito Lertxundiren kontzertua Ederrena 
pilotalekuan gaueko lOetna. Sarrerak: 
aldez aurretik 1000 pzta (salgai 
Urretxuko Kultur Etxean), takilan 1200.

Maiatzak 8, larunbata
G oizeko 11:30etatik eguerdiko 1:30ak 
arte: Haurrentzako jolasak eta hauek 
girotzeko Secundino Esnaola M usika

Ikastetxeko trikitilariak. Liburu azokan. 
Arratsaldeko 6etan: Behi B i’s antzerki 
taldearen em analdia liburu azokan.
Irrintzi dantza taldearen jaialdia B eloki 
pilotalekuan arratsaldeko 7:30etan.

Maiatzak 9, igandea
G oizean, Zumarragako txistulari taldearen 
kontzertua.
Arratsaldeko 7:30etan: Edurne Iturbe eta 
A ndoni Elortza trikitilarien em analdia  
liburu azokan.

Maiatzak 13, osteguna
“La ruta de Samarkanda” ren proiekzioa  
Zelai Arizti Ikastetxeko ekintza aretoan 
arratsaldeko 8etan.

Maiatzak 15, larunbata
G oizeko 11:30etatik 1:30ak arte haurren- 
tzako jolasak eta hauek girotzeko  
Sekundino Esnaola M usika Ikastetxeko  
trikitilariak liburu azokan.
Arratsaldeko 7:30etan: Sekundino  
Esnaola M usika Ikastetxeko trikitilari eta 
panderujoleen kontzertua liburu azokan.

Maiatzak 16, igandea
Iñaki Beitiaren om enezko iraupen luzeko  
III. mendi ibilaldia. Informazioa: Aldiri 
kiroldegian eta Ostadar mendi elkartean. 
G oizean, Urretxuko txistulari elkartearen 
kontzertua.
Arratsaldeko 7:30etan: Euskal Abestien  
kontzertua, Iparraldeko Ziburutarrak eta 
Urretxu-Zumarragako Ostebi taldeen  
eskutik liburu azokan.

Maiatzak 21, ostirala
Ikastolako haurrek berrerabilitako mate- 
rialez egin iko eskulanen erakusketa. Itarte 
etxean.

Maiatzak 24,astelehena
Hilak 28ra bitartean VII. kontzertu zikloa  
Legazpi dorretxean.

Maiatzak 26, asteazkena
Mairi em akum e elkartearen urteko kultur 
txangoa: Covarrubias-Sto. D om ingo de 
Silos-B urgos. Irteera: G oizeko 8:00etan  
Goierriko plazan. Prezioa: bazkideak, 
4.500pzta, besteak 5.000pzta.
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TXXKXMOTZ
ESkTOlA k’IROLAREN GEHlGARRlA

Zer m oduz igaro zen itu z ten  A s te  San tuko  oporrak?  
Ziur orain eskolan baino gusturago ibili zinetela, baina zer  
egingo zaio bada! Eskerrak udako oporretarako bi hilabe- 
te  baino gutxiago geld itzen  diren. G rdura a r te  gogor ikas- 
ten  sa ia tu  behar!

H ilabete  h o n e ta ko  ^Lxikimotzi dagokionez, 
Çipuzkoako in fantil mailako a tle tism o  txapelke tan  domi- 
nak lortu d itu z ten  'Okastolako 3 neska  m utilekin h itz  egin 
dugu. Borionak e ta  segi aurrera!



ATLCDSMOA 

TT-3-27 (PIGARREN JARPONALPlA)

RSO JAURT̂ ETA (3 \(G.) INF. NESkAk'

1. Arantza Arrospide Ikastola A 7,30
2. Saioa Pinadero Haztegi B 5,74
3. Josune Madrigal Haztegi A 5,60
4. Mirian Nieto Olazabal A 4,70
5. Sara Gutierrez La Salle 4,38
6. Maitane Gabiria Ikastola B 3,60

ALTUERA SALTUA, |NFANT|L NESk’AK'

1. Goretti Kerejeta Ikastola B 110
2. V. Hernandez Olazabal A 110
3. Izaro Angulo Ikastola A 105
4. Sandra Carpio La Salle 105
5. Ainhoa Rodriguez Haztegia A 100

LOZERA SALTUA, |NFANT|L NESkAkT

1. Ainara Perez Olazabal A 3,54
2. Marian Rubio La Salle 3,41
3. Paloma Ouintana Ikastola B 3,20
4. Idoia Kerejeta Haztegi A 3,05
5. Amaia Aseginolaza Haztegi B 2,84

80M . INFANTIL NESI^Akf

1. Leticia Vivas La Salle 12,40
2. Enma Lozano Olazabal A 12,47
3. Ane Rodriguez Ikastola A 12,70
4. Laura Juez Haztegi A 12,72
5. Eli L. de Munain Ikastola B 15,20

4X80M. INFANTIL NESKAK

1. Ouintana-Esnal Ikastola B 50.82
Oiartzabal-Kerejeta

2. Gutierrez-L. Vivas La Salle 51.08
Segovia-N. Vivas

3. Perez-Murua IkastolaA 51.21
Urrate-Azkona

4. Jaka-Juez Haztegi A 52.34
Mate-Zaldua

5. Aseginolaza-ArandoHaztegi B 53.63
Alkaide-Otegi

6. Nieto-Perez Olazabal A 54.90
Enrigue-Lozano

NESkTEN TALPEkAkD SAlLkAPENA

1. Ikastola B 148p
2. Olazabal 144p
3. La Salle 144p
4. Haztegi A 144p
5. IkastolaA 136p
6. Haztegi B 107p
7. Haztegi C 76p
8. Iparragirre 58p

TXIKXMOTl



4X80 INFANTIL MOTllAK

1. Xabier Perez Haztegi C 11.09
2. Xabier Castaño Olazabal B 11.15
3. Xiker Aiertza Ikastola A 11.93
4. Iñaki Ruiz La Salle 12.00
5. Ruben Di'ez Olazabal A 12.32
6. Urko Odria Haztegi B 12.64
7. Jon Antzizar Ikastola B 12.72

80 M. INFANTIL AAUTlLAkf

1. Castaño-Arizti
Casado-Castaño

Olazabal B 43.53

2. Pelaez-San Millan 
Perez-Olaizola

Haztegi C 43.70

3. Odria-Beiztegi
Maiz-Mujika

Haztegi B 48.06

4. Alberdi-Gonzalez
Zufiria-Aiertza

Ikastola A 48.37

5. Santos-Calvo
Moro-Di'ez

Olazabal A 49.73

6. Santaman'a-Blanco 
Ruiz de E.-Agirre

La Salle 50.22

7. Iparragirre A 52.72
8. Antzizar-Alberdi Ikastola B 52.85

Berriotxoa-Fernandez

PISU JAORTl̂ ETA 4KG. INFANTIL MOTlLAkr

1. Borja Aguado Olazabal B 8,00
2. Mikel Murua Haztegi C 7,75
3. Iker Romero La Salle 7,20
4. Aritz Berasategi Iparragirre A 6,20
5. Iker Maiz Haztegi B 6,12
6. Jorge Moro Olazabal A 6,10
7. Joseba Iturbe Ikastola A 6,00
8. Ibon Badiola Ikastola B 5,05

1. Jon Arizti Olazabal B 140
2. Mikel Gonzalez Ikastola A 140
3. Aitor Agirrezabal La Salle 135
4. Beñat Olaizola Haztegi C 130
5. Imanol Moro Olazabal A 130
6. Eneko Garro Iparragirre A 130
7. Mikel Castrillo Haztegi B 130
8. Iñaki Berriotxoa Ikastola B 120

ALTOERA SALTOA, INFANTIL MOTlLAkf

LUZERA SALTOA, |NFANT|L MUTlLAkf

1. J. Mikel San Millan Haztegi C 4,36
2. Erik Galvez Olazabal B 4,28
3. Joseba Alberdi Ikastola B 3,77
4. Alvaro Rodri'guez Olazabal A 3,70
5. Ladis Santamaria La Salle 3,49
6. Ekain Hernandez Haztegi B 3,46
7. Imanol Segurola Ikastola A 2,78
8. Asier Bergara Iparragirre A 2,71

1. Olazabal B 165p
2. Haztegi C 163p
3. Ikastola A 141 p
4. Olazabal A 137p
5. Ikastola B 132p
6. Haztegi B 128p
7. La Salle 115p
8. Iparragirre A 114p
9. Iparragirre B 42p

MOTILEN TALOEkAkTO SAlLkfAPENA

TXXKXMOTX



Erkarrizksta

GlPOZKOAkfO AUETISAAO TXAPaPONAkf
A inhoa Urretabizkaia, Julen Verde eta Jon Plazaola  

D .B.H . ko bigarren maila ikasten ari diren ikastolako hiru 
neska-m util dira. Apirilaren I7an infantil m ailako G ipuzkoako  
atletism o txapelketan urrezko dominak lortu zituzten. Julen eta 
Ainhoak 80 metro hesietan eta Jonek 80 metro lauetan. Eskola 
kirolean kirol ezberdinetan aritu ondoren, atletism orako errazta- 
suna nabaritu zuten eta emaitzak berehala lortu dituzte. A inhoa 
eta Julenek oraindik ere eskola  kiroleko gainontzeko kiroletan 
ere parte hartzen dute.

Euren entrenatzailea M ikel Cristobal da eta Jonek 
lasterketen irteera lantzen du gehienbat; Julen eta A inhoak,

berriz, h esiak  ga in d itzek o  teknika lantzen dute batik-bat. 
Ordiziara G ipuzkoako txapelketan parte hartzera joan zirenean, 
ez om en zuten urrezko dom ina lortzea espero. Lasterketa hasi 
aurretik inpresio handia izan om en zuten jendearen beroketa ari- 
ketak ikusi zituztenean.

Larunbata honetan Jon eta Julenek taldekako  
G ipuzkoako txapelketan parte hartu behar dute. Ainhoaren taldea 
ez  da sailkatu. Maiatzaren 29an, berriz, Euskadiko txapelketan  
parte hartuko dute hirurek. Gurasoak o so  pozik dituzte eta aurre- 
ra jarraitzera anim atzen dituzte. Zorionak eta ea Euskadiko txa- 
pelketan ere dom inak herrira ekartzen dituzuen!

Julen Verde Ainhoa Urretabizkaia

Jon Plazaola

-Bi urte daramatzat atletismoan. 
-Taldea: Goierri Garaia.
-Gustuko kirolaria: Krossekoak 
atsegin ditut batipat eta hauen arte- 
an John Brovvn bereziki.

-laz hasi nintzen atletismoan. 5 urte 
daramatzat eskola kiroleko kirol 
ezberdinetan parte hartzen.
-Taldea: Ikastolakoa.
-Gustuko kirolaria: Erreala atsegin 
dut eta jokalari guztiak dira onak. 
-Musika: denetik.
-Gustuko filmea: El hombre que 
susurraba a los caballos.
-Gustuko irakasgaia: Informatika. 
-Gustuko TB saioa: Goenkale. 
-Janaria: denetik, espinakak izan 
ezik.

-Aurten hasi naiz atletismoan. 
Lehenago 3 urte eman ditut eskola 
kiroleko kirol guztietan parte har- 
tzen.
-Taldea: Goierri Garaia.
-Gustuko kirolaria: Ben Johnson. 
-Musika: Denetik.
-Gustuko filmea: Braveheart. 
-Gustuko irakasgaia: Informatika. 
-Gustuko TB saioa: El Informal. 
-Janaria: Makarroiak.

-Musika: Denetik.
-Gustuko filmea: Braveheart. 
-Gustuko irakasgaia: Informatika. 
-Gustuko TB saioa: El Informal. 
-Janaria: arroza kubatar erara eta 
solomilloa.

HERRITARREN EMAITZAK GIPUZKOAKO ATLETISMO TXAPELKETAN

80m hesiak Ainhoa Urretabizkaia 1. 13.84 Urrezko domina

Julen Verde 1. 14.91 Urrezko domina

Josu Barquero 6. 16.84

80m Jon Plazaola 1. 9.96 Urrezko domina

Altuera saltua Mikel Gonzalez 4. 1,35

Pisu jaurtiketa Ane Agirre 5. 7,82
600m Peio Alberdi 6. 1.52

TXXKXMOTZ



Z a r io m fc !

r BIONAKukene. zer 
nioduz A lem ania 
aldean? Oporretara 

ijoan eta senarra 
aurkitzea ere!

Orain senarrak 
badaezpada ere ez 

du Cambrilsera 
itzuli nahiko.

Julen. zer gerta- 

tzen zaizu hain 
serio egoteko? 

Lasai motel 
aurrerantzean 
hainbeste oparire- 
kin aurpegia 
alaitzeko aukera 
izango duzu eta!

Martin bihurri 

xamarra omen 

zara, ea aurre- 

rantzean pixka 
bat formalago 

aritzen zaren! 
Zorionak eta 

ondo pasa fami- 
jliakoen partez.

Nerea guri ere 
hain pozik utzi 

zaituen txiste hori 
kontatu beharko 

diguzu.
Horretarako aska- 
ri batera gonbi- 

datzen bagaituzu 
hobe. Zorionak!

Argazkiak gustu- 
ko  ez badituzu 

ere. ez ezazu 

ezjakinarena egin 
behintzat! 
Zorionak Olatz 
eta ondo pasa 
urtebetetze egu- 

nean.

Aitor zer moduz 
txinatarrekin?

Zu k  ere aurki 
jatetxe bat ircki 

behar omen duzu. 
IZorionak eta 

urtebetetzean 
bertako janaria 
[prestatu mesedez.

Maria ez gero 
guri aurpegi 

horrekin begiratu, 
Badakigu gustura 

asko atera zarela 
Otamotzen eta! 
Zorionak familia- 

koen eta lagunen 
partetik.

Ane mila duro- 
Ik o a  aurkitu al 
Id u z u ?  Harrapatu 

zaitugunez gonbi- 
datu egin beharko 

gaituzu!
Zorionak fami- 

liakoen eta lagu- 
nen partez.

Jone, zu zara 
argazki kamerara 
zintzo eta seriota- 
sunez begira aur- 
kitu dugun lehe- 

nengoa.

Eskerrikasko eta 

zorionak.

Mari Karmen.
seme-alabak jada 
zoriondu ditugu 

eta senarra baka- 
rrik geratzen 
zaigu. Berari ere 

aurki helduko 
zaio!

Zorionak!

Esan digutenez 
aurki L u is  M o ya  

berria izan behar 
om cn zara. 

Orduan ere hain 
irrifartsu aritu 

behar al duzu? 
Zorionak Miren!

Beti bczain irri- 
fartsu! Bctaurreko 

interesante horie- 

kin eta hainbeste 
parranda ondo- 

ren... N o izko
dugu neska hori? 

Bada garaia!!
Zorionak Unai!

Motel, motel... 
ahoa bete goxoki 

duzula dirudi! Ea 
hurrengoan beste- 

ontzat cre gorde- 
tzcn dituzun! 
Zorionak Jon cta 

ondo pasa urtc- 

bctetzc eguna.

Ea aurten danbo- 

rradako cntsaiue- 

taii zarata pixka 
bat gutxiago atera- 
tzen duzuen, ez 
baitiezue bizilagu- 
nei lasai ikasten 

uzten eta! 
Zorionak Kakun!

N on  habil Jokin? 
O ndo zegok inte- 
lcktual betaurre- 

koak jarri eta jo  

eta su ikasten 
aritzca, baina noi- 
zean behin herrira 
itzuli beharra 
zegok. Zorionak!

iDavid zertan 

habil alproja aur- 
pegi horrekin ? 
O ra ingoan  ere 

b ih u r r ik e r ia r e n  

bat prest izango 
duk. Zorionak 
eta ondo  pasa 

urtebetetze eguna.

lAnaia bikiaren 
kontua asinatu al 

duk opariak birri- 
tan jasotzeko? 

Zorionak Rober- 
to! (A m a  gustura 

izango duzue 

Ibaten prezioan bi 

lizanda!).

iMaria Jesus, zer 
moduz

Saltsamendi alde- 
an? Ea  egunen 

batean zuen gazta 
goxo  bat dasta- 
tzeko aukera 
dugun!
Zorionak!

Bitoriano, 
Bitoriano... cz al

hiñtzen ba 
Saltsam endikoa? 

E z  zegok gaizki 

emaztearcn hila- 
bete berean urte- 

ak betetzea (mer- 
keagoa behintzat 
bai). Zorionak!

G ura soak  zezen- 
keten zaleak al 

dituzu? Zorionak 
Veronica lagunen 

partez. (Merienda 
batera gonb ida- 

tzen bagaituzu ez 
diogu muzin egin- 

go).

Garazi, zer egi- 

tcn duzu ilea hain 
tente izateko? 

Geroz eta lehena- 
go  hartzen dute 

egungo gazteek 
f  punk itxura!

IZorionak fami- 

liakoen izenean.

Hori duk eta Iban. 
ez hiek irriparre 
bat eskeini eska- 
tzen diaten bakoi- 
tzean, bestela 
gogaituko haute 
eta! Zorionak eta 

irrifarrea oparien 

truke eskeini!

[Zurea lehenen- 

goa, ez! Baina 
30a laster iritsiko 

da eta hiru urte 
beteko dituzu. 
Ord iziako lehen- 
gusu eta osaba- 

izeben partetik. 
Zorionak Ander!

Ibai, bihurri eta 

despistatu xama- 
rra izango zaren 

ustea dugu. 
Eskolan bchar 
adina arrcta jar- 
tzen al duzu? 
Zorionak!

AROZTEGIA
Altzariak neurrira

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

Argitarapcn honen cdizioko laguntzaile:
^ ^ rn ^ d ic id f ^ e  esta publicacion colabora: |

Ç g S E i fundazioa
fundacion

EDURNE
JANTZIDENDA

Piedad, 18 ® 943 721417 ZUMARRAGA

'Janbtpg,
Dietetika 
Estetika

Bidezar, 7 ® 72 36 52

Aitor, piragua 
berrian ziztu 

bizian jaisten 
omen dituzu 

ibaiak, baina ur 
gainetik ala ur 

azpitik?
Zorionak fami- 

liaren partez!

Gustura dugu aitona bcrc bilobekin! 
Z iu r  ez diela sekula curen eskaerei 
ezetzik emango. Zorionak Pablo eta 

Venancio eta ondo pasa ezazue urte- 
eguna familiakoen izenean.

Labeaga, 35 Urretxu ® 72 41 61
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Zer eskatuko zeniob
Baserritar gaz- 

tea naizen ikuspun- 
tutik, hauteskundeei 
begira ' alkateari 
proiektu bat aurrera 
eramateko lagunta- 
sun gehiago eskatu- 
ko nioke. Hau da, 
gure proiektuak  
duen puntu bat uda- 
lak onartzen ez

badu. beste alternatiba posible bat eskeini 
beharko luke.

B este alde batetik, o so  ondo iru- 
ditzen  zait industria aurrera eram atea, 
baina ez herriak duen lursail onentsuenak  
kendu behar izatea horretarako.

Udalak baserritarrei obraren bat 
egiteko garaian zergak kentzea ondo irudi- 
tzen zait, bestela ez bailirateke baserri asko 
konponduko eta erortzeko zorian egongo  
lirateke.

HOGAR OE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

“GURETXOKO”
JUBILATU ETA PENTSIONISTEN EGOITZA

ZUMARRAGA

Geure eskaera nagusia ego itza  
handitzea da. Izan ere, urtetik urtera bazki- 
de kopurua goruntz doa eta egoitzak lehen- 
goan dirau. Egun 1600  bazkide inguru gara 
eta jende asko erakartzen duten ekintzak  
antolatzen ditugunean jendea eskilaretan  
pilatzen da.

Urtebete inguruko epean azken  
solairua gure esku uztea eskatuko genuke

eta epe luzeagoan  etx eb iz itza  osoa. 
Haseran etxe honetako gela guztiak gure 
esku zeuden eta egun 3. solairuan udal 
bulegoak daude eta laugarrenean txistulari 
taldearen eta udal bandaren egoitzak. Itarte 
Etxeko goi solairuetan udalaren bulegoak  
kokatzeko asm oa om en dute eta orain hu- 
tsik dagoen Zelai-Arizti ikastetxean kultur 
talde ezberdinen egoitzak kokatu daitezke.

B este eskaera bat Bidegorriarekin  
lotua dago: ea lehenbailehen txukuntzen  
duten eta bere erabilera arautu. Izan ere, 
askotan gazteak ziztu bizian ibiltzen dira 
bizikletan oinez goazenok arriskutan jarriz.

O raingoz G azteleku  berriaren 
eraikitze lanetan Urretxuko udalarekin ez  
dugu arazorik izan. baina gure ustez elka- 
rren arteko kom unikazioa hobetu beharra 
dago. G aztelekua botatzeko orduan gure-

kin harremanak izan zituzten udalekoek, 
harreman ona izatea kom eni baitzitzaien. 
Baina G aztelekuko obrak geldirik egon  
diren hainbat momentutan ez dute aurrera 
ateratzeko batere interesik erakutsi.

B esta lde, argi dago G azteleku  
zaharra bota zenetik gazteentzako ekintza- 
rik ez dagoela. Udalak ere proposam enak  
eta eskeintzak izatea nahi genuke eta guga- 
na jo  dezatela hauekin. Ez gaitezela  beti gu 
izan proposam enak ditugun bakarrak. 
Zumarragako udalari gure eskaerak kon- 
tuan hartzea eskatu nahi diogu.

Gure sektoreari arreta geh iago  
jartzea eskatuko genieke gure bi udalei, ez  
dirua eskatzerako orduan bakarrik. Gugan 
eragina izan behar duten hirigintza aldake- 
tak egitean gu kontutan izatea eta herriko 
m erkataritza bultzatzea nahi genuke.

Horretarako bi neurri hartu behar dira: alde 
batetik merkatariok ditugun beharrei eran- 
tzuna eman behar zaie eta lokal berriak 
eraikitzen diren bakoitzean aparkaleku  
berriak jarri. Bestetik, herriaren beraren 
aldeko sustapena ere egin behar da, hau 
denon onurarako baita. Herrian ekintzak  
antolatu behar dira eta zinem a zabaltzea  
ere o so  onuragarria izango da. Honela 
herriko jendeak bere aisialdirako denbora 
bertan igaroko du eta inguruko herrietatik 
jendea erakartzea ere lortuko da.

Judas  
Iskarioterena?
Boris Vianen "El 

otoño en Pekm" 
nobelako pertsonai 
batek zera dio: 
“Aipcitutciko pert- 
soncilitcite ospet- 
sitok luiin zehcitz 
eta sakonki landu 
dituzte pensamen- 

duaren fonna  eta egiturak, zeinen egitura 
hauek pentsamendua bera mozorrotzen 
dute. (...) Pentsamenduaren iturri fisiko  
•ioila, erreflexuzkoa, taxu emozional eta 
sentsoriala, dispositibo mekaniko trebe 
askorekin aberastu duten form a gcirbiarekin 
nahastu ncihi clute, ondorioz osotasunean 
huts eginez. ”

X X . gizaldi honen bukaeran aurre- 
rapen zientifikoak  eta kom unikabideek  
eskain-tzen diguten kontsumo kulturalerako 
material infinito honek iadanik irentsi ditu - 
ism o eta ideologi m asibo eta generalizatuak. 
Erdi Aroko Harri F ilosofala desagertu egin  
da, benetako egia bakarra hil da edo hobeki 
esanda bakoitzak bere egia  du. Beraz, galde- 
ra berdinarentzat erantzun ezberdinak badi- 
tugu eta askotan erantzun hauek guztiz kon- 
trajarriak direla konturatzen bagara (adibi- 
dez Umberto Ecok, kultura bangoardista 
hartzen ari den bideari begira, artistak, apo- 
kaliptiko eta integratuetan banatzen ditu), 
gizaki bakoitzak bere “gezurra" bizi duela 
onartu dezakegu.

“Gezurra hitza ez dut despektiboki

EILUZ
UROLA G ARA IK O  G UTXITU FISIKO AK

Egia esan eta zoritxarrez gure elkar- 
teak eskaera asko ditu oraindik . Hauen arte- 
an sartzen dira guri buruzko informazioa 
zabal-tzea eta jarrera integratzaileak sustat- 
zea, oztopo fisiko, sozial, ekonom iko, hez- 
kuntzazko eta psikologikoak gainditu daite- 
zen. Gure artean langabezi tasa are eta altua- 
goa da eta gure nahia lan sistem a arruntean 
aritzea da eta legeak bermatzen gaituela esan 
beharra dugu. Hala ere, egungo joerak lante- 
gietan gu integratzera jo  beharrean guretzako 
lantegi bereziak sortzera jotzen du.

U daletxea arazo guzti hauei erant-

Iker Antia
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e Udaletxe berriari?
erabiltzen, baizik eta gizartean benetan ger- 
tatzen ari den zerbait deskribatzeko. Honela 
aurreko esaldi honekin, neure hitzak kontra- 
esanean jartzen ditut edo neure “gezurra' 
agerian utziz, guztiz koherentea naiz. 
A nbiguetate honetara iritsi nahi nuen 
Eduardo Subiratsek “E1 final de las vanguar 
dias”en bangoardiei buruz egiten dituen bost 
tesietako baten gakoa azaltzeko:

“Primera tesis: un concepto ambi
guo

Uno y  el mismo nombre arropa 
bajo sus connotaciones a la vez esteticas _y 
sociales lci esperanza cle una regeneracion 
cle la sociedad industrial y lci expresidn de 
su decadencia, la voluntad decidida y radi 
cal cle una critica social, y la obediencia a 
las instancias de poder politico y adminis- 
tracion cultural.”

Honela, kultura munduari bi irten 
bide gelditzen zaizkio, m edios de masas-en  
bitartez komertzializatu (komertzializatu hi- 
tzak ez du zentzu despektiborik) edo botere 
politiko eta administrazio kulturalak ematen 
dizikion laguntzen bidez jarraitu. Puntu 
honetara iritsita, hauxe da nik eskatu nahi 
diodana datorren kultura batzordeari: bere 
herritik iristen zaizkion  proposam enak  
babestu eta sortu daitezkeen oztopoak gain 
ditzen lagun-tzea besterik ez.

Kultura munduan dagoen hiruga 
rren bidea (Prometeo eta U lisesena) aukera 
tu dutenei nire estim a eta laguntasuna luza- 
tuz,

agur.

N eska gazteak eta em akum eon  
arazoekin sentsibilizatuak garen heinean, 
gure ustez udalak em akum een beharrei 
aurre egiteko zenbait ekim en aurrera atera 
behar ditu. Hasteko em akum eon arazoei 
aurre eg in go  dien asistentzia psikologikoa, 
ginek olog ik oa  eta sexologikoa  eskein iko  
duen “fam ilia  plangintzarako zentrua” 
beharrezkoa ikusten dugu. Honen barne 
gazteen  heziketara zuzendutako informa-

zio-orientazio sexualari buruzko bulegoa  
oso  garrantzitsua ikusten dugu. Horretaz 
gain, kontuan izan behar da, em akum eok  
dugun langabe kopurua altua dela eta, dis- 
krim inazio  p ositib oa  bultzatu beharra 
dagoela. Zentru honetako langile-asisten- 
teak em akum eak izango liratekeenez em a- 
kum eongan bereziki larria den langabezi 
arazoa arintzen hasteko ekim en polita li- 
tzateke.

zuna ematen saiatu beharko litzateke. Dena 
den, eskaera nagusia gure bi herriak, guz- 
tiontzat iriskorrak izan daitezen, egokitzea  
da. Oztopo fisikoak guretzat eta gure inguru- 
koentzat gain; istripuak izan dituztenentzat, 
gaixoen-tzat, zaharrentzat, zamak eraman 
behar dituztenentzat... ere arazo larria dira.

Iriskortasunaren  
sustapenerako legea 1998ko apirilaren 24tik  
indarrean dagoen arren, gure udalek ez dute 
errespetatzen. Lege honek ordutik hona egi- 
niko eraikuntza berri guztien (publiko zein  
pribatuen) iriskortasuna bermatzen du. baina 
gure udalek ez  dute lege hau errespetatzen 
beraiek eg in ik o  hirigintza lanetan. Ezta 
herrian egiten diren ekim en pribatuko lane- 
tan errespetaerazten ere. Gure eskaerei seku- 
la ezezkoa ematen ez dieten arren, egunero- 
ko lanean ez dituzte kontutan izaten.

Guregana dato- 
rren jen deak  
behar ezberdinak  
izaten ditu eta guk  
beraiekin hitz 
eg in  eta euren  
egoera  egiaztatu  

ondoren. laguntza esk ein tzen  d iegu . 
Udalak guregana etortzen direnek ematen  
dizkiguten datuak egiazkoak diren ziurtat- 
zen digu eta honela laguntzaren banaketa 
era egokian antola dezakegu. Laguntza 
ek on om ik oa , erropa, haurrei botikako  
esnea eta sendasaiak... eskeintzen dizkie-
i u .

A zkenald i honetan ijitu asko

etortzen ari da Urretxu eta Zumarragara. 
Izan ere, hem en merke alokatu daitezkeen  
etxe zahar asko baitaude. Hauekin lan egi- 
teko konbenio bat sinatu dugu udalarekin. 
Orain ijitu em akum eentzat sukaldaritza 
ikastaro bat antolatu dugu, bide batez 
euren izaera eta egoera geh iago ezagutze- 
ko aukera eskein iko diguna.

Gure ustez udaletxea lan ona egi- 
ten ari da arlo honetan, nahiz eta beti dago- 
en hobetzerik. Orain asistenta bat hartu du 
gutxiengoekin lan egiteko. Gure eskaera 
orainarte udalarekin izan dugun harrema- 
narekin jarraitzea eta elkarlana bultzatzea  
litzateke. Lan garrantzitsua egiten ari da, 
baina oraindik asko geratzen da egiteke.

L ehen ik  eta  
behin euska- 
ra ez dadila  
so ilik  izan  
beraien beste 
gaietako bat, 
baizik  eta 
e g u n e r o k o  
beren jardu- 

nean gutxienez erdararen pareko lan tres- 
na. Hau da. euskara normaltasun osoz era- 
bili dezatela eta ondorioz beste herritarrei

-eimtofeA-

erabiltzen lagun diezaietela. Bestalde, uda- 
laren euskara batzordearen funtzio eta hel- 
buruak beste edozein  udal batzordek ere 
izatea, euskara ez dadila izan batzorde 
bakarraren ardura. Guzti honek udalak 
euskara irizide amankomun batzuk eduki- 
tzea ekarriko luke.

A zk en ik , ed oze in  herritarrek 
nahiko lukeen bezala, gure herriaren one- 
rako duten borondate onenarekin lan egi- 
tea eskatuko genieke; ziru gaude hala izan- 
go dela.

Kirol arloan nere 
ustez garrantzi- 
tsuena A ldiri 
K iroldegia  berri- 
tzea da, 16 urte 
baititu eta egunero  
jen de askok era- 
biltzen  baitu. 
H onetaz gain , 
kanpoko kirol ins-

talazioak ere ondo konpondu beharko lira- 
teke. Etxeberritik Agiñako bide gurutze- 
raino doan bidegorriak bereziki, konpon- 
keta premia larria du eta argiztatzea ere 
beharrezkoa da, egunero jen de askok era- 
biltzen baitu. Bestalde, Urretxuko kirol 
instalazio guztiak funtzionam endu plan 
berdinarekin eramatea beharrezkoa da eta 
horretarako Urretxuko Kirol Zerbitzua sor 
daiteke.
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Anton Arbuluk politika utziko du 
udal legegintzaldi honen ondoren

Anton A rbulu sozialistak alkate- 
tzan  lau u rte  einan ondoren, 
ekaineko h au tesk u n d eeta ra  ez 
aurkeztea erabaki du. Sevillan 
ikasten ari zela estatuko alderdi 
sozialistako zenbait kide ezagutu 
eta a lderd ian  sartu  zen. 77an 
frankism oaren ondorengo lehen 
B atzar O rokorren  sorreran  parte  
ha rtu  zuen A rrasaten. H irigintza 
diputatu  eta zinegotzi ere izan da 
Z um arragako udaletxean. Alkate 
lana am aitzear duelarik, berare- 
kin hitz egin dugu azken lau urte 
hauetako balorapena egiteko.

-Nola baloratuko zenituzke alkatetzan  
egon zaren lau urte hauek?

Urte hauek o so  garrantzitsuak  
izan dira Zum arragarentzat. 
Korporatiboek jarrera paregabea izan dute 
lau urte hauetan eta alkatea zein gobernu  
batzordea herriarentzat lanean ondo aritu 
garela uste dut. Herria asko hobetu dela 
esango nuke: UGLEk bailara honetako 
gazteen etorkizuna definitu behar du eta 
bestalde, beste gauza oso  garrantzitsu ba- 
tzuk egin dira: etxe publikoen eskeintzak  
gora egin dute, 525 etxebizitza egin baiti- 
ra; saneamendu plangintza garatu dugu eta 
U rola ibaia berreskuratu behar dugu; 
RENFEko lubakia egin da eta herriko 
etxeetako fatxaden itxura hobetu da. 
Zumarragak lau urte hauetan bere kanpo 
sim bologia aldatu duen arren, barnean ber- 
din dirau: herri plurala eta irekia da.

-Zertan bereizten da azken hau aurreko  
legegintzaldiarekin alderatuz?

U daletxea egoera ekonom iko oso  
larrian ja so  gen u en , G ipuzkoa osoan  
zorrik handiena zuena baitzen. Baina hau 
errealitate hutsa da eta ez iraganeko lanari 
egindako kritika. Errealitate hau ikusirik, 
saneamendu ikerketa bal egin eta % 27ko 
zorra izatetik % 13,95eko zorra izatera 
pasatu gara. Aurretik beste lau urte ditugu  
2003an hasiko den legegintzaldiak gara- 
pen garrantzitsua burutzeko ahalm ena izan 
dezan lan egiteko. UGLEn gazteek presta-

keta jaso  eta gero Zumarragan industria 
sortzeaz arduratu beharko dira. Honek  
zo lu  industriala prestatzera behartzen  
gaitu eta jada industria aldearen 3. fasean  
gaude, pabiloientzat i 3 .000  metro karratu 
prestatu behar dira. Bestalde, azken lau 
urteetako elkarbizitza oso  lasaia izan da, 
bai udaletxe bai kale mailan.

-HB udaletik bidali izanak elkarbizitza  
Iasai hau ez al zuen apurtu?

HBk Zumarragako udalaren fun- 
tzionamenduan kolaboratu du eta esker- 
tzekoa da elkarbizitzaren eta herriaren 
alde egin  duten lana. Beraien postura 
eskertzekoa da, euren kontzientzia politi- 
koarekin bat etorri baita.

“Altzairu lantegiek eta 
kooperatibek lehiakorrak 
direla erakutsi dute eta 

garraiobide egokiak 
merezi dituzte”.

rena da. B easa in -D uran go ardatza 
Zumarragaraino heldua egon beharko li- 
tzateke eta lastim a da aurrera atera ez  
izana. Aldundiak bere inbertsioak beste 
leku batzuetara bideratu ditu, baina nik 
uste B easa in -D urango ardatza gure 
herrialdea artikulatzen duena dela eta  
jadanik amaiturik behar lukeela. Egun  
inguru hau estatuko altzairuaren gune 
nagusia da: U cinen E. O rbegozo planta 
altzairua pibotatu behar duena izan behar 
da eta A zp eitia , A zk o itia , G SB  eta  
Aristrain ondoan ditugu. Etorkizuna opa- 
roa izan d aiteke, baina horretarako 
garraiobide egokiak beharrezkoak ditugu. 
B easain-D urango errepidea garatu ez  
izana kaltegarria da herrialdea horizontal- 
ki koordinatzen baitu. Ibilbide honetan  
dauden herrietan krisi egoeretan arriskatu 
eta aurrera atera diren enpresak daude: 
Lankide Aurrezkia, esateko, krisi egoere- 
tan Euskal Herriko zutabetako bat izan da 
eta bere irabaziak sakrifikatu ditu exenplu  
ona ernanez. Beharrezkoa da altzairuak eta 
kooperatibek, Europa mailan lehiakorrak 
direla erakutsi dutenez, azpiegitura ego-  
kiak izatea.

-Zeintzuk dira herriaren egungo egoe- 
raren alderik baikorrenak eta ezkorre- 
nak?

Egun herrian gai garrantzitsuak 
jokoan ditugu: eskola  profesionala eta 
zolu industriala. Arazo nagusia azpiegitu-

-Zeintzuk izan dira lau urte hauetako  
m om enturik onenak eta gogorrenak?

Esperientzia onena herritarrekin 
izan dudan harremana izan da. Herritarrek 
ez  dute nirekin egoteko  txanda eskatu 
behar izan eta nire bulegoan ahalik eta
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denbora geh ien  egoten  saiatu naiz. 
Okerrena batzuetan herritarren beharrei 
nahi nuen bezain egoki erantzun ez izana 
izan da. D enok ditugu akatsak eta noizbait 
hanka sartu dudala argi dut.

-Aurrera atera ezin izan duzun asm oren  
bat ba al dago?

Udaletxean sartu ginen m om en- 
tuan bagenekien egoera ekonom ikoa txarra 
zela eta aurrera egiten saiatu ginen. Ez 
genuen atzera begiratu. iragana kritikatzea 
batzuetan ez baita eraikitzailea. Bagenekien  
inbertsioetarako gaitasun propiorik ez  
genuela eta besteen errekurtsoetara jo  beha- 
rra genuela. Nik uste kanpotik asko lagun- 
du digutela etorkizuneko Zumarraga erai- 
kitzen. Niri egitea  gustatuko litzaidakeen  
gauza batzuk badaude, baina ez  dut hurren- 
go korporazioaren lana izango den lanean 
sartu nahi.

EA-EAJ batasuna: 
“Nire ustez politikan bat 
eta bat ez dira bi eta hau 
ekainean ikusiko dugu”.

-Zeintzuk dira egungo Zum arragaren  
beharrak zure ustez?

H ezkuntza kalitatea hobetu eta 
zolu industriala sortzea. Zumarragako her- 
ritarren bizi kalitatea nire ustez egokia  da, 
honen froga kanpotik jende asko bertara 
hurbiltzen ari dela da, osasun hornidura eta 
zerbitzu onak baititugu. Z inea ere 2 .000  edo  
2.001 urterako zabalik izatea espero dut. 
Kanpotik datorren jend e hau, asko gu- 
tx ien go  etn ikoetako  partaideak. onartu 
behar dugu. O so zaila da eurek gure ohitu- 
rak bereganatzea euren ohiturak baitituzte.

-Zer eskatuko zenioke alkate berriari?
U dala herritarrekin harreman  

zabala eta irekia izaten saiatu behar da eta 
orduan ziur ondo lan eg in go  duela. Ziur 
naiz gainera hala eg ingo  dutela.

- EA-EAJ batasuna dela eta, galtzearen  
beldur zarelako ez om en zara hauteskun- 
deetara aurkeztuko...

Hauteskundeen em aitzek erakutsi- 
ko digute ondorioa, nire ustez politikan bat 
eta bat ez  dira bi eta hau ekainean ikusiko 
dugu. Bestalde, udal hauteskundeetan per- 
tsonari eta lanari botua ematen zaie gehien- 
bat. Nire bizitzako zortzi urte bere osotasu- 
nean politikari eskeini dizkiot eta nire den-

bora politikoa agorturik dago. Etorkizun 
profesionala zaindu beharra dut: profesio  
Iiberala dudanez, ez  nago inongo enpresare- 
kin lotua eta nire etorkizuna dantzan dago. 
Gainera politikaz ezin  da bizi, niretzat ez  da 
lanbide bat.

-Zer egin behar duzu aurrerantzean?
A rkitektu tekniko aparejadorea  

naiz eta estudio bat dudanez, bezeroak lor- 
tzen saiatu beharko dut. Haseran gogorra 
izan daiteke eta hilabete batzuetan birzikla- 
pen lana burutu beharko dut, baina ez  naiz 
egoera berriaren beldur. Gainera, hem endik  
urte batzuetara politikara itzultzeko aukera 
ez dut baztertzen.

-Nola ikusten duzu Euskal H erriaren  
egoera?

Nik uste bakea herri honen inber- 
tsio onena dela eta lehenbailehen iristea  
beharrezkoa dugula. Bakea denon artean 
lortu beharra dugu eta asko hitz egin eta 
negoziatu beharko dugu. Herri honen hobe- 
kuntza bide honetatik etorriko da. Ezin da 
egunero kom unikabideetan egon. ezkutuko  
lana egin beharra dago, zuhurtziaz jokatu  
behar da.

-Zer iruditzen zaizu Zintzo-M intzoren  
lana?

Lan egokia  egiten ari dela irudi- 
tzen zait, baina gauza batzu beste era bate- 
tara landu behar direla iruditzen zait. 
Gizarte plurala gara eta bere lana pixka bat 
geh iago zabaldu beharra du. Bestalde, nire 
ustez bere lanean Urretxu Zumarraga baino 
aintzakotzagotzat hartzen du. Argi dago  
Z intzo-M intzoren  lana bultzatu beharra 
dagoela.

Udaletxean alderdi bakoitzak izan 
duen bozeramalearen balorazioa:

-Jose Luis Agirre: Etika oso indartsua 
duen pertsona.

-Jesus Iturbe: Udaletxea oso ondo eza- 
gutzen duen pertsona eta herriaren 
onerako lan egiten duena.

-Josean Alustiza: Oso pertsona eta lan 
gile ona, ideiak argi dituena.

-Valeriano Martinez: Laguntza eskatu 
zaion bakoitzean erantzun du.

-Martin Otxoa: Zuzenbidean lizentzia- 
tua da eta prozesu administratiboa oso 
ondo ezagutzen du. Oso elementu ona 
da.
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J. Apaolaza maiatzetik aurrera Ertzainak 
serie berrian ikusiko dugu

la urtero bezala Joseba Apaolaza 
urretxuarra herrian izan dugu Antzerki 
Astean parte hartzen. laz
“Shakespeare osoa” lanean ikusi 
genuen eta aurten berriz arrakasta 
itzela izaten ari den Tanttaka taldearen 
Dakota antzezlanaren euskarazko 
bertsioan. Dakota k aurtengo Antzerki 
Asteari amaiera eman zion joan zen 
igandean lepo zegoen Pagoeta antzo- 
kian. Josebari ez zaio lanik falta an- 
tzerki munduan eta maiatzetik aurrera 
Ertzainak izeneko telesailean ere ikusi 
ahal izango dugu ETBIean.

Ibilbidea
Antzerkian: Orain antzerki taldean aritua - Madrideko Jose Carlos Plazarekin 
“Divinas palabras'’ antzezlana- Concha Velasco protagonista zuen “Carmen, 
Carmen” komedia musikala -Karraka taldearekin “Moliere” - Aldundiak 
Arteszena sortu zuen eta “La cacatua verde” eta “Mephisto” lanetan parte hartu 
zuen. - Azken urte hauetan “Tanttakarekin” ibili da “Adaggio Violentissimo”, 
“Shakespearen osoa’V’Dakota”... lanetan.
Zinean:“100 metro”, “Lauaxeta”, “Ander eta Yul”, “Hotel y domicilio”, 
“Malena es un nombre de tango”, “Dfas contados”... filmetan parte hartu du. - 
Oraindik estreinatu ez den “”Si, quiero” filmean protagonista da.
Telebistan: Euskal Herrian egin diren ekoizpen gehienetan lan egin du: A ze 
parea, Bi eta bat, Jaun eta jabe... Orain, berriz, Ertzainak grabatzen ari da.

Nolatan sartu zinen antzerki m unduan?
Ez dut esango bokazio handiare- 

kin hasi nintzenik. Nik m agis- 
teritza egin nuen eta despedida- 
ko antzerkitxo bat antolatu  
genuen. Gustua hartu nion eta 
eskola batean lanean hasi nint- 
zenerako “harra” sartua nuen.
Orciin antzerki taldean afizio- 
natu mailan nenbilen eta ira- 
kaskun-tzan lau urte em an  
ondoren an-tzerkira soilik  dedi- 
katzea erabaki nuen.
Profesional moduan 23 urtere- 
kin hasi nintzen.

Zeintzuk dira Ertzainak serie 
berriaren nondik norakoak?

P rotagonistak Joxe  
Ramon Soroiz eta ni gara eta 
astean bost egunetan lanean  
buru belarri gabiltza. Ikertzaile 
lana egiten dugun bikote bat 
gara Joxe Ram on eta biok, 
baina telesa ilak  k om isa ldegi 
barruko bizim odua ere konta- 
tzen du. Beti dago hasieran aur- 
kezten den trama nagusi bat eta hori argit- 
zeko gure ahaleginak. Trama nagusiaz gain  
trama sekundarioak ere badaude: Ertzainen 
arteko harreman pertsonalak. protagonis- 
ten bizitza pertsonala... Oraingoz 55 minu- 
tutako 13 kapitulu grabatu behar dira, kan- 
poan zein barruan. Dekoratuak M iram onen 
daude eta esterioreak gehienbat Bergaran

grabatu ditugu. Serie berria maiatzaren  
hasieratik  aurrera izan go  da ikusgai 
E T B lean .

Dakotci antzezlana eta Ertzainak telesai- 
laz gain, etorkizunerako beste lanik al 
duzu?

Ez, oraingoz telesaila eta antzez- 
lanarekin jarraituko dut eta beste lanik ate- 
rako balitz aztertu egin  beharko nuke. 
Tarteka Shakespeare osoa ere antzezten ari 
naiz eta V alencia aldean 3 aste lanean ari-

tzeko aukera izan dut, baina Ertzainak tele- 
sailaren grabaketa hasi zenean utzi behar 
izan nuen. Ekainetik aurrera telesail berria- 

ren grabaketa bukatu eta lan 
g eh ia g o  ateratzen bada, 
Shakespeare osoa eta Dcikota 
rekin jarraituko dut.

Zein da antzezle bezala duzun  
am etsa edo ilusioa?

Ez dakit, gustatuko li- 
tzaidake gu tx ien ez  martxa 
honetan jarraitzea. Orain arte 
zortea izan dut, ez  dut lan falta- 
rik izan eta Euskal Herrian egin  
diren lan nagusienetan parte 
hartzeko aukera izan dut. 
Tanttaka o so  m om entu ona  
bizitzen ari da eta badirudi an- 
tzerki mailan heldutasun bateta- 
ra iritsi garela, lanak esportatzen  
ere ari baikara. Lanik gehien  
antzerkian egin dut eta bertan 
som atzen dut nire heldutasunik  
nabarmenena.

Nola ikusten duzu euskal an- 
tzerkiaren egoera?

Lan dexente esportatzen ari gara, 
Florido pensil ek lan asko eg in  du 
Madrilen eta hau oso  erakusleiho ona da. 
Honek beste aukera batzuk sor ditzake, 
lanak lana baitakar beti. Zenbat eta lan 
hobeak egin orduan eta aukera geh iago  
izango ditugu beste esparru batzuk jorra-

Pagoeta Antzokian Dakota lanaren antzezpena hasi aurretik
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tzeko.

Nola ikusten duzu herria?
Egia esan kanpotik bizi izaten dut. 

Urtero gustatzen zait Antzerki Astera etor- 
tzea, baina aurten 
telesaila grabatzen  
burubelarri harra- 
patu nau eta ezin  
izan naiz etorri.
Herrian oso  serio  
lana egiten ari den 
jen d ea  dago eta  
zaletasuna sortzen  
ari da. Irrikia eta prestaketa duen jendea  
osatz.en ari da herrian. Orain falta zaiguna  
antzerki egok ia  izatea da.

Orain arte egin dituzun lanetatik, zeine- 
tan aritu zara gustuen?

A kaso duen zabaltasunagatik  
"Dakota” da nik izan dudan desafiorik inpor- 
tanteena. Baita euskaraz delako ere eta letra 
askoko kom edia delako. Bai honek eta baita 
Shakespeare osoa k ere disfrutatzeko aukera 
handia eman didate.

A ntzezlanean hainbeste urte em an ondo- 
ren, zer kontaturik izango duzu...

B ereziki gogoratzen dut Divinas 
palabras egin nuenean zakur batek nirekin 
ibili behar zuela antzezpenean, hau dela eta, 
zakurtegitik bat hartu eta gira osoan zehar 
nirekin ibili zen izan zituen txakurkumeekin 
batera. Bestalde, em analdia zuzen ateratzen 
ez direnekoak dira gehien gogoratzen ditu- 
zunak. Iaz Urretxun bertan Shakespeare 
osoa antzezten ari ginela argia joan zen eta 
hem entxe ibili ginen komunera bueltaka eta 
jendearekin hitz egiten. A ntzezlan honetan

arazo dexente izan ditugu eta guk farre eg i-  
ten dugu. Izan ere ingeles antzerki tradizioan  
"M acbeth" antzezlana aipatzea antzezlan  
honetatik kanpo zorte txarrekoa om en da eta  
guk honekin jokatzen dugunez, honi atxeki 

izan diogu gure zorte 
txarraren errua. 
A ntzezlan  munduan 
horiak zentzu ezko- 
rra du M oliere kolore 
honetako jantziek in  
hil baitzen antzezten  
ari zela. Moliere an- 
tzezten ibili ginenean  

tarteka kolore honetako jantziekin ateratzen 
ginen eta orduan ere zorte txar dexente izan 
genuen eta nik neuk txorkatila bihurritu 
nuen.

Bukatzeko, gustuko film a, antzezlan, tele- 
sail, antzezleak...

Niri Dersu Uzala k inpresio handia 
sortu zidan, batez ere protagonistak igortzen  
zuen errealism oagatik. Ez zirudien interpre- 
tatzen ari zenik. W oody A llenen zinea asko  
gustatzen zait, nahiz eta Celebrities ez  zai- 
dan hainbeste gustatu, R id ley  S cott... 
A ntzezlanei dagokienez azken urteotan ez  
dut geh iegi ikusterik izan lana dela eta, 
Bartzelonan antzerkiarekin hainbesteko zeri- 
kusirik ez  duen lan bitxi bat ikusi nuen dena 
den: Seat Toledo berriaren iragarkian parte 
hartzen dutenen erritmoan oinarrituta dago- 
en muntaia ikusgarria. Ez naiz oso  telebista  
zalea. Hala ere Doctor en AUiska, Cheers, 
Periodistas bera... serie onak iruditzen zaiz- 
kit. A ktoreei dagokienez, Federico Luppi 
oso  ona iruditzen zait, baita A lex de la 
Iglesiaren zine “gamberroa” ere, Enrique 
Urbizu...

“Orainarte eginiko 
lanetatik, Dakota izan da 

niretzat desafiorik 
garrantzitsuena.”



Labur esanda

Sasieta Mankomunitateko sentsibilizazio kanpaina
Edukiontzi horiek eta Legazpiko sailkapen plantak lehenbizi- 

ko urtea bete dute. Epe honetan 228 edukiontzi jari i dira m ankom uni- 
tateko 22 herrietan. Honek 288 biztanleko edukiontzi bat dagoela esan 
nahi du, ratio hau Europan dagoen onenetarikoa delarik. Goierri eta 
Urola Garaia bilketa hau izan zuten Euskal A utonom ia Elkarteko lehen  
eskualdeak izan ziren. Edukiontzi horietan jasotzen diren materialak 
sailkatzeko Gipuzkoan dagoen planta bakarra Legazpin dago eta 
zabaldu zenetik G ipuzkoa guztiko 4 .0 0 0 .0 0 0  ontzi sailkatu dira bertan. 
Iazko ekainetik aurtengo martxora 223tn. bildu dira edukiontzi horie- 
tan, Sasietako biztanle bakoitzeko 4,5 kg. berreskuratu dira beraz.

O tsailetik aurrera em ai- 
tza onenak em aten dire- 
nez, Sasietakoek udabe- 
rria aukeratu dute kan- 
paina berriari ek iteko. 
Helburua bilketa berria 
erabat sen d otzea  eta  
em aitzak hobetzea izan- 
go  da. Kanpaina apirila- 
ren 17an hasi zen eta 4  
atal ezberdin izango ditu. 
Kale antzerki antzezpen  
bitx ien  b id ez b ilketa  

berria hobeto ezagutarazi nahi da eta bertan parte hartzen duten herri- 
tarrei oparitxo bat em ango zaie. A ntzezpenak herrietako jaietan, azoka 
egunetan... izango dira eta Behi B i’s talde goierritarrak burutuko ditu. 
Urretxun lehen antzezpena apirilaren 24an izan zen, baina maiatzaren 
8an liburu azokan eta 15ean Eitzako jaietan, ekainaren 23an eta uztai- 
laren 9an G eltokiko jaietan ere Urretxun eta Zumarragan izango ditu-

gu-
Kanpainaren bigarren ardatza Legazpiko Sailkapen Plantara 

eta Sasieta Zabortegira antolatuko diren bisitaldi gidatuak izango dira. 
Bisitak prestatzeko herri bakoitzeko talde antolatuekin harremanetan 
jarriko dira Sasietakoak eta mankomunitateak autobusa eta gidariak  
jarriko ditu. Bertan materialen sailkapena eta birziklaketa nola buru- 
tzen diren erakutsiko da.
Ekaina aldera gida berri bat zabalduko da m ankom unitateko etxeetan  
eta hem en bilketen ezaugarriak eta gorabeherak adieraziko dira. 
Bestalde, urtero bezala, eskolarteko lehiaketetako sariak ere m aiatze- 
an banatuko dira.
Ekintza hauetan guztietan parte hartzen duen jendearentzat opari bat 
prestatu dute: birziklatutako plastikoz egin iko edukiontzi formako 
arkatzontzi bat.

Zintzo-Mintzoren Euskara Txukuntzen ikastaroa
Antolatzailea Z intzo-M intzo euskaltzale elkarteko kultura taldea izan 
da, ikastaroa lau egunetan luzatu da, guztira zortzi ordu iraun du eta 
irakaslea M aizpide eu sk a lteg ik o  A ntton Idiakez izan da. 
Antolatzaileen esanetan oso  harrera ona izan du: 43 pertsonek parte 
hartu dute eta iaz lehenengoz antolatu ziren hizkuntz jardunaldiek  
baino harrera hobea izan du. Ikastaroan batez ere gauza praktikoak 
irakalsi dira eta bertara 
hurbildu diren gehienak  
irakasleak izan dira.
Ikastarora hurbiltzeko  
aukerarik izan ez duenak,
Urola Telebistan jarraitze- 
ko aukera izango  du, 
hurrengo asteetan bere 
osotasunean esk ein ik o  
baita.

EHren euskara jardunaldiak
Urretxu-Zumarragako EHren euskara jardunaldiak  
apirilaren 16an izan ziren L egazp i dorretxean. 
Hitzlariak Jesus Mari Urbegain. A inhoa Osinalde eta 
Xanti Val izan ziren. Lehen zatian hitzarmen naziona- 
lerako lau zutabeak, egungo marko juridiko politikoa- 
ren mugak eta hitzarmen nazionalerako proposam ena 
aztertu ziren. Ondoren Urretxu-Zumarragako Euskera 
plangintza izan zen eztabaidagai eta bertara hurbildu- 
takoek euren ikuspuntua azaltzeko aukera izan zuten.

I  ® P N Veu sko  j p  
alkartasu na

EA-EAJ koalizioaren aurkezpena
Urretxu eta Zumarragako EA eta EAJ alderdiek ekai- 
neko udal hauteskundeetarako euren hautagaiak aur- 
keztu zituzten apirilaren 21ean “Zurekin bateginik” 
lem apean. Zumarragako alkategaia A itor G abilondo  
abokatua izango da. Aitorrek 31 urte ditu eta aski eza- 
guna da herrian urteetan zehar herriarteko pilota txa- 
pelketan Zumarragako taldearekin jokatu eta profesio- 
naletan ere aritu baita. Urretxuko hautagaia azken lau 
urteotan alkate izan den Pello G onzalez da. Biek ere 
alderdiek egin iko apostuaren garrantzia azpimarratu 
zuten eta herriaren alde lan egiteko konprom ezua era- 
kutsi zuten.

Elizbarrutiko misioen erakusketa
A stelehenetik  ikusgai izan dugu erakusketa hau Itarte 
etxean. G oizetan eskoletako haurrak joan dira eta 
Ruanda, A ngola  eta Ecuadorreko haurrak nola bizi 
diren ikusteko aukera izan dute bideo, ipui eta herrial- 
de hauetako haurrek euren eguneroko bizitzan erabil- 
tzen dituzten tresnen 
bidez. Bertara hurbil- 
du nahi denak larun- 
baterarte izan go  du 
zabalik eta herri haue- 
tako produktuak eros- 
teko aukera ere bada-

go-

M  |

uskal Herritarrok 
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Izercli patsetcin

Estatuko selekzioen arteko 
areto fubol txapelketa

Asteburu honetan G ipuzkoako 5 
herritan estatuko selekzioen  arteko areto fut- 
bol txapelketa jokatzen ari da. Bertan 7 auto- 
nom ia elkartetako selekzioak parte hartzen 
ari dira, Euskadi barne, eta guztira 23 talde 
ekarri dituzte lau mailatan banatuak: em aku- 
me zein gizonezkoen senior eta jubenil mai- 
lak. Txapelketa honen 
a n t o l a t z a i l e a  
G ipuzkoako federazioa  
da eta dirulaguntzak  
Aldundiak eta partidak 
jokatuko diren herrie- 
tako udalek esk ein i 
dituzte. Em akum ezko  
jubenil mailako parti- 
dak Urretxu eta 
Zum arragako p o lik i- 
roldegietan  jokatuko  
dira. Final guztiak , 
berriz, U rretxuko  
Aldiri k iroldegian  
izango dira.

7 federaziota- 
ko taldeek bakarrik parte hartzearen arrazoia 
areto futbolaren estatu mailako antolaketa 
berezia da. Estatu mailan ez dago federazio- 
rik eta areto futbola futbol federazioaren  
barne dago. Izan ere estatuko futbol federa- 
zioak  ez  du areto futbola  galdu nahi, 
O horezko M aila eta nazioarteko txapelketak  
diru iturri garrantzitsua baitira berarentzat. 
Zenbait Autonom i erkidegotan, ordea, areto 
fubol eta futbol federazioak banandurik  
daude. Hauek dira Gipuzkoan ospatzen ari 
den txapelketa honetan parte hartzen ari 
direnak.

arduradunen esanetan Euskadiko federazio- 
ak borondatea erakutsi eta lan eg in go  balu 
Euskadiko selekzioak nazioarteko txapelke- 
ta ofizialak jokatzea lor lezake. Izan ere, 
estatuko federaziorik ez  dagoen beste kirole- 
tan ere Euskadiko se lek zioek  aukera hau 
baitute: Sam boa eta surfa lekuko.

Asteburu honetan jokat- 
zen ari den txapelketa Goierri 
K .E.ko areto futbol sailaren 
hamargarren urteurrenarekin 
batera heldu da. Urretxuko 
taldearen arduradunak oso  
gustura daude orainarte eg i- 
niko lanarekin eta irailerako 
duela hamar urte jokatzen  
hasi zirenen eta inguruotako 
jok a lariez  osatutako talde 
baten arteko partida jokatze- 
ko asm oa dute urteurrena 
ospatzeko. Urte hauetan guz- 
tietan, G oierrikoen ustez, tal- 
deak hiritik herrietatik pasa 
dira. Lehen talde gehienak  

D onostian zeuden eta orain herri gehientsue- 
nek euren areto futbol taldea dute.

Egun Goierri K.E.ak 5 talde ditu 
eta arazo nagusia hainbeste talde aurrera ate- 
ratzeko lanerako jende beharra om en da. 
Talde nagusiak gizonezkoen Euskal Ligan 
eta em akum ezkoen Liga N azionala jokatzen  
ari dira. A zken hau estatu mailako bigarren 
liga nagusia da eta maila honetan lehen urtea 
izan arren, sailkapeneko laugarren tokian 
daude. Goierrikoak o so  pozik daude kirolak 
gaur egun Urretxu eta Zumarragan duen 
egoeraz. Euren esanetan sekula ez da izan 

Goierri K.E.ko areto futbol sailaren hainbeste gazte kirol taldeetan parte hartzen.
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Anselm o Portillo 
Tabernaria

✓Zer izan nahi zenuen umetan?
Bizitzan aurrera egitearekin nahikoa nuen. 

✓Dutxatzeko ur hotza ala beroa?
Beroa.

✓Denbora librean zer egitea gustatzen zaizu?
Mendian ibili eta familiaz gozatu.
✓Zer opari hartuko zenuke gustura?
Aurki jasoko dudana: biloba eta mutila gainera.
✓Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea?
Berarekin harreman ona izango dudan edonor. 
✓Asteburua deskantsatzeko ala gehiago 
nekatzeko?
Orain arte tabernan egoteko.
✓Zure gorputzeko zein atal aldatuko zenuke? 

Gustura sentitzen naiz nagoen bezala.

✓Nora begiratzen diozu lehenik neska bati?
Ipurdira.

✓Zer falta zaio Urretxu-Zumarragari?
Zumarragari zinea eta Urretxuri Eitza. 
✓Zumarraga-Urretxuko gustuko toki bat?
Antio.
✓Zumarragan izan ezik non biziko zinateke 
gustura?
Eitzan.
✓Zein da duzun ohiturarik okerrena?
Beharbada pixka bat astakirtena izatea.
✓Bete gabeko amets bat?
Seme bat izatea, bost alaba baititut.
✓Musika entzuteko, dantzatzeko, jotzeko ala 
kantatzeko?
Oso musikazalea ez naizen arren, bat batean altu jarri 
eta tabernan daudenei sustua emateko.
✓Kantu bat.

Ez dut kantu bat bereziki atsegin.
✓Zain egon ala besteak zure zain?
Ez bata eta ez bestea, baina zain egotea gutxiago 
oraindik.
✓Zer da gehien baloratzen duzun gauza?
Zintzotasuna eta lehen hitzak zuen garrantzia. 
✓Norengatik joango zinateke azken muturre 
ra?
Emaztea eta alabengatik.
✓Gaua ala eguna?
Goizaldea.
✓Lo egiteko zer?
Edozein ordu da ona lo egiteko, ez da beste 

ezer behar.
✓Gustuko janari bat?
Janari guztiak ditut gustuko.
✓Ura, ala...
Ardo beltza, ura aurpegia garbitzeko justu-juxtu. 
✓Zein da esan bai, baina azkenean egin ez 
duzun hori?
Esan dudan guztia egiten saiatu naiz beti.
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