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J  A ip a m c n  b e r c z ia  m e rc z i  du  S an la  
A nastasia jaiak  prcstatzen eia g iro i/cn  lan 
h a n d ia  e g in  d u c n  E U S K A L  J A IA  
TA L D E A k. Taklca iaz sortu  zcn, cuskal 
oh itu ra  c ia  k u ltu ra rcn  a ld c  lan cg ilck o  
osmoz. ela aurten jaicn <in(olakcta lanclan 
lag u n tzc az  g a in , S an ta  A n a s la s ia  ja ic n  
nortasuna hcrritarrci czagutarazleko, cuskal 
jaici inguniko ziklo arrakaslalsua aniolaiu 
dulc. H crrilar asko  hurbidu zen jo an  zen 
astean luiskal Jaiarcn historia azaldu zutcn 
diapositiba cta bidco cm anald ietara eta urtc 
d e s b c rd in c ta k o  p a r ta id e z  o s a lu ia k o  
m ahainguruan asko cztabaidalu zen.

J  UncfObc/ala. ANTIGUAKO Ml)SI- 
K ALDIA K doinu atscginc/. bctc du Anti- 
guako Bascli/a hcniko /alccn go/amcnc 
rako. Irailcko muvikaldi honck. uurten hcrc. 
XII. cdi/ioa Inrtc ducnak. 5 larunbatctan 
cra crra/can gcrturatu gnitu inusikara. 
Aurtcn grcgorianoa. pcrkusioa cla mctal 
cta korda/ko instrumcntuak i/an dira 
protagonisia. Aukcra /ahala hcra/ ntarko 
/omgarria dcn Ant/inako Bascli/ail. Puhli- 
koarcn harrcra c/in hohca i/an /cn cta 
musikiiricn inaila altuacrc aipatu hcharda.

-I Zumarraguko Bisasti AliK 
cuskaltcgiak, HKMEN BAT cuskararcn 
crahilpcnaicn aldcko kanpaina jarri du 
martxan. Ikuslcck cuskaltcgitik kanpo. 
cuskaraz hit/ cgitck» dutcn urazoari 
irtcnhidca cmatcko asinoz sortutako 
kanpaina da. Kan- 
painaickin hi hclhu-

tik. Ilorrctarako ^
cuskara/ cgitcko konpmmc/ua hartu dutcn 
hcrritar cta cuskara ikaslcci. HKMKN 
BAT logotipodun txapa hanatu /aic cta 
aiirrcranl/can crc hanaiuko zaic. Txupak. 
IIKMKN BAT Kl SKARA/. KCIITKN 
DL'KN'A csan nahi du cla ikuitxoadanuna- 
tcncn artcko liarrcmana cuskara/ cgingo 
dcla adicra/tcn du.

_J Zumamigako Musika Bandako /u/cn 
dari ohia /cn JK SI S (•(JNZALKZ BAS- 
TIDA. Tarragonan hil /cn KO urtc /itucla 
Irailarcn I In i/an /cti liilctacli/ki/unucta 
hcrtara Zumamigako hcrria cta Zuinarru- 
gako musika handa crc gcrturatu /cn hcrc 
/u/cndari i/andakoari a/kcn agurra cma- 
tcra. Cion/alc/ Basndarcn lunu csku soinu- 
arcn arlora crc /ahaldu /cn. irakaslc i/an 
hait/cn. Sonncnan dagokionc/. Zuniarra- 
gako Murtva hcruri /or zaio
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SANTA ANASTASIA JAIAK 99
IR A IL A K  17, O S T IR A L A

18:30: M undo M ejor, San M artin  eta 
Pagoetatik Urretxuko erraldoi eta buruhan- 
diak aterako dira. Auzo bakoitzean txoko- 
latada bat egingo da eta ondoren hasiera 
em ango zaio ibilaldiari trikitilari eta dul- 
tzaineroen laguntzaz, Iparragirre plazan 
am aitzeko.

19:00: U dal M usika T ailerraren  eta 
Txistulari Elkartearen kalejira.

20:30: A lkatearen pregoia eta kanoiaren 
danbada.

23:00: Abesbatz txikien ja iald ia Iparragirre 
plazan. (Eguraldi txarra izanez gero, Aldiri 
kiroldegian).

0:30: G ernikako A rbola plazan Alaitz eta 
M aiderren eskutik m usika saioa. (Eguraldi 
txarra egiten badu, Ederrena pilotalekuan 
izango da).

Ordu berean, txoznetan rock kontzertua.

IR A ILA K  18, LARUNBATA

Egun osoan zehar, herriarteko “24 orduko 
irratsaioa” Santa Barbaran, “LU Z” irrati- 
zale taldeak antolatuta.

9:00: Avenida berrian, Abelgorrien lehia- 
ketari hasiera em ango zaio.

10:30: Haurrentzako eskalada G ernikako 
A rbola enparantzan.

11:00: Urretxuko erraldoi eta buruhandiak 
(“A ldiri K ultur E lkartea konpartsa” ) 
Pagoetatik irtengo dira Iparragirre plaza- 
raino etortzeko.

12:30: G anadu lehiaketaren sari banaketa. 
Jarraian, Agirre eta M añukorta bertsola- 
rien saioa.

13:30: Herriarteko Folklore Jaialdian parte 
hartuko duten taldeei ongietorria udaletxe- 
an.
H aurren tzako  bazkarian  parte hartuko 
duten haurren elkartzea Iparragirre plazan 
eta trikitilari eta erraldoi eta buruhandiekin 
kalejira lizeoko plazaraino.

14:00: Haurrentzako bazkaria m usika ikas- 
tetxeko trikitilariek girotuta.

15:30: Santa B arbarako bidean,
O driozolaren plazatxoan, p later tiraldia 
arratsaldeko 8ak bitartean. Izen-em atea, 
arratsaldeko 7ak arte. Entrenam enduak, 
goizeko lOetatik lak  arte.

15:30: H aurrentzako dantzaldia G oloka 
taldearekin Lizeoko plazan.

18:00: K aleetan zehar H erriarteko XII. 
Folklore Jaialdian parte hartuko duten tal- 
deen desfilea.

18:00: Ederrena pilotalekuan, Gastronom i 
lehiaketa. Jangaia: txahal masaila.

19:00: Herriarteko XII. Folklore Jaialdia 
G ernikako A rbola plazan. Eguraldi txarra 
eginez gero, Aldiri kiroldegian.

21:00: Gastronom i lehiaketako irabazleak 
ezagutuko dira eta ondoren prestatutakoa 
afalduko dute. A falondoa A ldapa txaran- 
gak girotuko du.

23:00: Iparragirre p lazan, tx istu lariek  
an to latu tako  T xistu larien  K ontzertu  
N agusia. (Eguraldi txarra eg inez gero 
Aldiri kiroldegian).

G oizeko 3ak eta erdi arte A ldapa txaran- 
gak herriko kaleak girotuko ditu.

0:30: G ernikako A rbola plazan Almen tal- 
dearen saioa.

5:00: Txokolatada txoznetan.

7:10: Zezenak, Urola geltoki zaharraren 
plazatxoan.

IR A IL A K  19, IG A N D E A

10:00: Txistulari, trikitilari eta dultzainero 
taldearen kalejira.

11:30: “A rgazki konzen traz ioa” . Izen- 
em atea eta inform azioa, Urretxuko Kultur 
Etxean irailaren 15a baino lehen.

11:00: L izeoko enparantzan herri ezberdi- 
netako erraldoiak bilduko dira eta pasakai-

lean Iparragirre plazaraino joango dira.
11:30etatik  aurrera  Iparrag irre  plazan: 
sagardo eta txistor dastaketa, m usikariek 
giroa alaituta. Gainera, Irungo Kemen tal- 
deak “Zuberoako M askarada” antzeztuko 
du.

12:00: M eza nagusia M artin D eunaren 
Eliza Nagusian.

17:30: K arrozen  ib ilald iaren  irteera. 
A urten 9 koadrila arituko dira lanean.

18:30: G ernikako A rbola P lazan,
U rretxuko txalapartarien eta Zuhaitzaren 
Soinua elkartearen saioa.

19:15: Ib ila ld iko  karrozak  G ernikako 
A rbola Plazan sartzen hasiko dira.

23:00: G ernikako A rbola Plazan, dantzal- 
dia Im untzo eta Belokiren eskutik.

23:30: Euskararen aldeko kandela piztea 
Gernikako A rbola Plazan. Anim a zaitez eta 
eram an ezazu zure kandelatxoa.

0:00: “Bedaioko ingurutxoa” dantza herri- 
koia Iparragirre plazan.

IR A IL A K  20, A STELEH EN A

10:00: Avenidan, herri bazkarirako mahai 
eta aulkien montaketa.

12:00: K oadrilentzako zezenak Urolako 
zezen-plazatxoan.

12:00: H aurrentzako jo lasak Iparragirre 
plazan.

14:30: Herri bazkaria Avenidan.

16:00: H aurrentzako jo lasak  Iparragirre 
plazan.

18:00: G ernikako A rbola plazan herri kirol 
jaialdia.

18:30: Haurrentzako ja iald ia  “H ankagorri“ 
taldearen eskutik.

21:00: K antu-afaria Avenidan.

23:00: G ernikako A rbola Plazan, dantzal- 
dia G aubela taldearen eskutik.

4  /1999ko iraila



Alemaniarrak Urretxun

G ehien tsuenok  ja k in g o  duzuen 
bezala. uda honetan U rretxurekin anaiturik 
dagoen Schw arzenbruck herriko gazte ba- 
tzuk herrian izan ditugu uda honetan. Duela 
bi urte urretxuar gazteak izan genituen 
Alem anian eta aurten eurek izan dira Euskal 
Herrira etorri direnak. Uztailaren 29a eta 
abuztuaren 7a bitartean Urretxun izan ditu- 
gu eta Euskal Herriko txoko eta ohitura 
ezberdinak ezagutzeko aukera izan dute: 
G ipuzkoa eta Bizkaia kostaldean izan ziren, 
A zpeitiko  festetan , U rretxu inguruko  
herrietan... Euren ohiturak ezagutzera em a- 
teko egun bat ere antolatu zuten eta euska- 
raz hitz gutxi batzuk ikasteko aukera ere 
izan zuten.

E txera joan aurretik  agur-afaria 
izan zuten Santa Barbaran eta bertan beraie- 
kin hitz egiteko aukera izan genuen. Euren 
esanetan bertara heldu baino lehen Urretxu 
oso herri txikia zela uste zuten eta bertan 
taberna gutxiago eta giro eskasagoa izango 
zela uste zuten. Urretxun igaro dituzten 
egunetan bertako giroaz gozatzeko aukera 
izan dute eta beraiek ere poteoan eta gaue- 
ko parrandan gustura aritu dira. Izan ere, 
Euskal Herria eta A lem aniaren artean aurki- 
tu duten alde nagusienetako bat gazteak 
kalera ateratzean dituzten ohiturak dira. 
A lem anian gazteak zinera joan  eta ondoren 
lagunen baten etxera joan  edo taberna bate-

an egoten omen dira. Euskal Herrian taber- 
naz taberna ibiltzeko duten ohitura gustura 
eram ango omen lukete Alem aniara. Baina 
euren herrialdearen eta gurearen artean 
beste ezberdintasun batzuk ere ikusi dituz- 
te: ja teko  ordutegiak, arraia ja teko  dugun 
ohiturak, inprobisatzeko ahalm enak... ere 
euren arreta piztu du.

B estalde, Euskal H erriaz 
A lem anian ezer gutxi dakitela aitortu zigu- 
ten. Herri nekazaria zela uste zuten eta ber- 
tara heldu direnean espero zutena baino 
industria gehiago aurkitu dute. M endia eta 
itsasoa bata bestearengandik  hain gertu 
ikusteak ere harritu egin ditu. Euskaldunok 
gure kultura oso sustraitua dugula ikusi dute 
(asko dantzatu eta abesten omen dugu) eta 
oso abertzaleak garela esan ziguten. O hitura 
zaharrekiko eta gure kulturarekiko dugun 
loturak harritu egin ditu.

Euren esanetan urretxuarrek oso 
harrera ona egin diete eta herritarrek Euskal 
H erria eta bertako oh itu rak  erakusteko  
borondatea erakutsi dute. Gutxien atsegin 
izan dutena bidaia luzea eta joan beharra 
izan da, hori dela eta, azken gauean parran- 
da itzela egin zuten. Schw arzenbruckeko 
bizilagunei Urretxura hurbiltzea gom enda- 
tuko omen diete eta beraiek ere ahal dute- 
nean berriro etortzeko asm oa dutela zioten.

__

UASTER HEZKOR

Zum arragako e lektroga ilu  
e rakuske ta rik  handiena!

Prezio eta m odeloetan aukera aparta

Urdaneta, 5 ®  72 41 31
ZUM AR RAG A

E rgintza

Edergintza tratamenduak
Depilazioak
Solarium

Labeaga, 2 URRETXU o  7 2  2 5  13

MA
ELEKTRATRESNAK

® 943 72 02 15 
Faxa: 943 72 52 91 

S. Esnaola, 2 ZUMARRAGA

alejandro albisua

kirol gaiak
Soraluze 6 

n  72 52 22 
ZUMARRAGA

GUREK
iJSturgintja -------------------

Bainurako altzariak 
Gas instalazioak 
Berogailuak 
Bainuak...

Barrenkale 17- w 72 12 67 
20700 URRETXU

Gustura ibili ziren alemaniarrak txapela eta guzti!
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Jaietan, denok kantatzera!
Seigarrenez ospatuko da Kantu Afaria aurten

U rretxuko festetak o  egun  
nagusia Euskal Jaiarena bada ere, 
ostiraletik astelehenera badira prim e- 
ran pasatzeko m akina bat ek in tza  
gehiago. Azken urteotan zeharo sus- 
traitua dagoen bat Kantu A faria da. 
Duela bost urte hasi zen antolatzen eta 
ord u tik  hona urtero 800 pertsona  
inguru b iltzen  da A venida berrian  
elkarrekin afaldu eta euskal kantuak  
abesteko. Kantu afariaren ideia herri- 
ko zenbait m usikarik izan zuten eta 
hasieratik  Z intzo-M intzoren  babesa  
jaso  zuten antolaketa lanak burutzeko. 
Joxe M ari Lasa sortzaile eta bultza- 
tzaileetako bat izateaz gain , urtero  
m usika jotzen  aritzen da eta berak  
em an digu kantu afariaren berri zaba- 
lagoa.

Nolatan sortu zen Kantu Afaria?
Zerbait egin beharra zegoela 

ikusi genuen. Izan ere, jendeak  gero eta 
gutxiago kantatzen du, euskal abesti asko 
galtzen  ari dira, kanpoko m usikaren 
inbasioa dugu... Kantuan aritzea atsegin 
dugun zenbait lagunek Urretxuko jaietan 
zerbait egin nahi genuen jendeari kanta- 
razi asm oz eta hasiera tik  Z intzo- 
M intzoren laguntza ja so  genuen. Ez 
genekien zehazki zer egin: nolako afaria 
eskaini, edaria eskaini edo ez... Azkenean 
o tartekoak eskain tzea erabaki genuen, 
musikari taldea bildu eta m egafonia jarri 
genuen. Peña anaiak, Juanlu Aranburu, 
M ikel A lustiza, X abier Barriola, Angel 
M ari Urrestarazu eta ni hasieratik ari gara 
musika jotzen, baina iaz jende gehiago ere 
igo zen. Bestalde, Zintzo-M intzoko kultur 
taldeko neskek eta Sebasek eskeintzen 
diguten laguntza eskertu beharrekoa da.

“Aurtengo abesti 
berriak Mikel 

Laboa, Xabier Lete, 
Imanolenak... dira”

Nola aukeratzen dituzue abestiak?
Kantuak taldeko guztien artean 

aukeratzen ditugu. Euskal abesti herrikoi 
eta ezagunak bilatzen ditugu; urtero abes- 
ti berriak sartzen saiatzen gara eta adin

guztietako jendearentzat gustukoak izan 
daitezkeenak. Euskal errepertorioan abes- 
ti ugari daude eta urtero dugu berriak hau- 
tatzeko aukera. 5 urtetan 135 abesti ezber- 
din abestu dira. Hala ere, zenbait abesti 
urtetik urtera errepikatu egiten ditugu, oso 
zaila baita urtero hainbeste kanta ezberdin 
eta ezagunekin ematea.

A urtengo kanta berriak aukeratu al 
dituzue?

Hauetako batzuk aukeratu ditu- 
gu, bai. M ikel Laboaren “M aite ditut 
m aite” , X abier Leteren “Izarren hautsa”, 
Im anolen “M endian gora haritza” ... kanta- 
tuko dira aurten besteak beste. Egungo tri- 
kitixa talde berrienak ere sartzen saiatzen 
gara, baina hauetako asko oraindik nahi- 
koa ezagunak ez direnez, kontuz ibili 
beharra dago.

Kantu afariak arrakasta lortu du...
Lehen urtean ez genekien zenbait 

bokadilo eskatu eta ausartak izan ginen: 
500 eskatu genituen. Hala ere, motz geldi- 
tu ginen eta urtetik urtera 50 bokadilo

gehiago eskatu ditugu. Iaz 700 izan ziren 
eta topea hor dagoela uste dugu. 
Eguraldiarekin zorte ona izan dugu beti 
eta urtero Avenidan ospatu ahal izan da 
kantu afaria. Bestalde, bokadiloen sal- 
m entaren bidez gastu guztiak estaltzen 
dira eta udalak eta Z intzo-M intzok ez dute 
dirurik jarri behar izaten. O rdizian ere an- 
tzeko zerbait antolatzen hasi dira eta jada 
bi aldiz antolatu dute kantu afari bat 
sagardotegian. Debatik ere etorri ziren 
Urretxuko Kantu Afaria ikusi eta bertan 
antzeko zerbait antolatzeko asmoz.

“Egunean zehar 
musikariak kalera 

ateratzea gustatuko 
litzaiguke”

Kantu A faria sortzean zenituzten asm o- 
ak bete direla esan al daiteke?

Bai, gure asmoa galtzen ari diren 
euskal kan tak  eta kantatzeko  oh itu ra

rtero 700 pertsona baino gehiago biltzen
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Musikariek Andoni Salameroren laguntza izaten dute

berreskuratzea zen eta urtero 700 pertsona 
inguru biltzea garrantzitsua dela uste dugu. 
Jendearen erantzuna oso ona izan da eta 
jende asko Kantu Afaria noiz iritsiko zain 
izaten da. Hala ere, Kantu Afaria jendeak 
urtean zehar ere euskal kantak abesteko hel- 
burua lortzeko bitarteko bat besterik ez da. 
Bestalde, koadrilen egunean bertan herrian 
musika jo tzen dakiten lagunek goizetik euren 
m usika-tresnak atera eta egun guztian zehar 
Urretxuko kaleak girotzea gustatuko litzaigu- 
ke. A urrera atera nahi dugun beste asm o bat 
orain arte erabili ditugun abesti guztiekin 
kanta bildum a bat atera eta herriko elkarte 
ezberdinetan banatzea da. Honela euren baz- 
kari, afari eta bilera ezberdinetan kantatzeko

aukera izango lukete.

Bukatzeko, urte hauetan guztietan bitxi- 
keriaren bat gertatuko zen...

Duela bi urte Kantu Afaria amaitu 
eta tabernaz taberna m usika jotzen eta abes- 
ten jarraitu  genuen Pako Aristi gaita jotzen 
zela. E txarrin  bizi den A njel M ari 
Urrestarazu urretxuarra ere urtero etortzen da 
kantu afarian parte hartzera. Bestalde, lehe- 
nago esan dudan bezala, iaz musikari gehia- 
go igo ziren musika jo tzera eta aurten ere 
hala izatea nahi genuke. Kantu Afarian parte 
hartu nahi duen edonork ateak zabalik ditu 
eta gurekin batera m usika jo tzera etortzea 
gustatuko litzaiguke.

LASKURAIN
Emakumezko zein 
g izonezkoentzat  

a r r o p a
Iparragirre ibilbidea, 10 ® 943 72 11 05 
Legazpi, 8 ^  943 72 07 57

ZUMARRAGA

MAPFRE

A seguru  etxea

S.E snaola . 6  Z U M A R R A G A  
«  72  20  0 0  faxa: 7 2  24  00

R E N E D O  arg azk iak
Jaunartzeak •  Bataioak •  Ezkontzak

L abeaga 52-54 F URREDfU 
«725682 722292

nextMnoo
school of E n g l i s h ^

Bertso lari T x irr ita , 16 Ip a rra g irre , 8
20017 A ltza  20700 Z u m a rra g a  

Donostia  G ip u/koa  
Te iyFax: 943 39 43 77 Te iyFax: 943 72 65 60

nextlingo@hotmail.com

ITURGINTZA

Bide-Zar,5 ZU M A RRAG A  
«  943 72 13 70

bokidilo etak&ntari kopuruak gora egin du
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Haize berriak
Zintzo-M intzok “Jatetxeak euskalduntzeko plana” 

aurrera daram a joan  den apiriletik aurrera. H orretarako  
teknikari bat bi herriotako zazpi jatetxeekin  batera lanean  
ari da beraien eginbeharretan euskararen presentzia area- 
gotzeko.

Hau dela eta “Jatetxeak euskalduntzeko planaren” 
barnean dauden jatetxeak  ezagutzeko aukera izango dugu  
hilero O tam otzen. O raingo honetan Ezkiotarra jatetxeko 
gazte euskaldunekin egon gara eta beraien lanaren eta asm o- 
en berri em an digute.

A urtengo ap iriletik
Z um arragako  ja te tx e  ezagun honetan 
jende berria ari da lanean. Bertan dihardu- 
te M iren A m aia L asherasek , O skar 
Perezek, Denis A raiztegik eta Agurtzane 
Lasherasek.

S ukaldariak  O skar eta D enis 
dira. Nahiz eta gazteak izan, zazpi urte 
daram atzate lan honetan. Biek Oñatiko 
sukaldaritza  eskolan elkarrek in  ikasi 
zuten eta ondoren beste ja tetxe batzuetan 
lan egin dute.

Zerbitzari lanetan M iren Am aia 
eta A gurtzane Lasheras daude. M iren 
A m aiak urteak daram atza lan honetan 
baina oraingoan beste hainbat lan ere egi- 
ten ditu, izan ere, ja tetxe bat eram ateko 
denetik piska bat egin behar da.

Denak batera gogor egin dute lan 
apirilaz geroztik eta udaberria eta uda- 
garaia pasatu ondoren oso pozik daude.

“Jendea batez ere 
probatzera dator 

gurera”

ardo bat, Joan Raventos Chardonnouy; 
eta besteen tza t ordo sendoago bat, 
1994ko Imperiala.

Etxe zahar honetako alor guztie- 
tara ekarri d ituzte berrikuntzak  gazte 
hauek. E uskarari dagokionez, Z intzo- 
M intzoren Ja tetxeak  E uskalduntzeko  
Planari heldu diote eta ari dira poliki- 
polik i horretan  ere lanean. H urrengo 
urratsa karta berria euskaraz eskaintzea 
izango da.

Hau irakurri ondoren 
Ezkiotarrako kutixiak dastatu nahi izanez 
gero, hona hem en interesgarriak izan dai- 
tezkeen datu batzuk:

M enuaren prezioa: 1100

A tseden egunak: A stelehen 
gauean jan lekua eta barra itxita eta astear- 
te gauean jan lekua soilik 
Oporrak: A buzkuko erdiko bi asteak

Telefonoa: 943 722964

Jadanik O skar eta Denis udazke- 
neko karta p resta tzen  hasi dira. 
Ezkiotarrako kartan ezinbestekoak dira 
plater tradizionalak baina gauza berriak 
proposatzen dituzte sukaldariek, hori dela 
eta, zapore eta aurkezpen berriz beteta 
izango dugu karta  berria. Guk 
eskatuta,bertatik menu bat aukeratu digu- 
te: Sarrera moduan, entsalada epela ganba 
eta izokin ketuzkoa; ondoren, zapoa gari- 
zainzuri eta onddo saltsarek in ; gero, 
orein ragouta mugurdi eta sagar m arm ela- 
dekin; eta postre gisa, txokolate-m alkoak 
hur m oussc cta arroz-esne krem arekin. 
Jaki hauei laguntzeko bi ardo aukeratu 
dituzte: Lehenengo bi platerentzat urteko

Ezkiotarra ja te txean
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Jesus, katekis- 

tak ondo por- 
tatzen al dira 

zurekin? Ez  
duzu ez gurutze 

makala! 
Z o rionak !

Ju an  M a r i,
oraingoan ere 

neska artean... 
Ikusi ere nekez 

ikusten zaitugu 
motel! Ea  

hurrengoan lehen 
planoan ikusten 

zaitugun.!

Z o rio n ak  

M a r i  C a rm en
Zumarragako 

katekisten ize- 
nean. Zure 

seme alproja 
hori gogoratu 

al da?

M ike l, familia- 

ko  gazteena 
zaren arren, zu 

Ijarri zaitugu 
lehenengo. Z iu r 

zure bi arrebak 
baino formala- 

goa zarela! 

Zo rionak !

Z o rio n a k  

N a ia ra  eta

eskerrikasko 
azken urte 
honetan 

Otamotz bana- 
tzen egin 

duzun lan fina- 
rengatik.

Urtero argazki bera jartzen dugula 

esango duzue, baina izan ere argazki 
hau zuen izaeraren adierazgarri ezin 
hobea da. Zenbat urte dira aurten? 3...? 

Lasai, izpirituz gazte ikusten zaizue 
oraindik eta! Z o r io n a k  A m a ia  eta 

L ie rn i eta segi orainarte bezain saltse- 
ra eta zirikatzaile!

Zer, G ariko itz, 
Aintzanek 

prestatutako 
postrea ez zit- 

zaizun gustatu 

ala? D isim ula  
ezazu pixka 
bat, motel! 

Z o rion ak !

Jo su  lagundu 
iezaiozu pixka 

bat zure alboan 
duzun izenki- 

deari, hainbeste 

emakume arte- 
an larri dabil 
eta! Z o rion ak !

M a ide r, alboan 

zenuena inte- 
resgarria izan- 
go zen... kame- 

raz ez zinen 
ohartu ere egin 

eta! Z o r io n a k  
eta ondo pasa.

M a r ia  Jesus

gogaikarria 
zinen gero soi- 

nuaz txoritxoen 
kanta jotzen 

zenuenean! 
Z o r io n a k  eta 

ondo pasa!

Z o r io n a k  
Nerea eta kon- 

tuz ibili 
Bergarako tos- 
toiekin, beteka- 

da izateko pri- 
merakoak dira 

eta!

O latz  zure irri- 

farre maltzurra 
ikusita, adarrik 

ez jotzea eraba- 
ki dugu. 

Z o r io n a k  eta 

ez zaitez hase- 
rratu!

A ran txa , hain- 

beste ume arte- 
. an gazte man- 

tentzeko espe- 
rantzan ala?

 ̂ ■ Z o r io n a k  eta

eraman goxo- 
;k iak ikastolako 

haurrei!

Ca rm en, sena- 
rrari argazkiak 

ateratzen era- 
kutsi beharko 

diozu, ez dago 
inondik inora 

nor zaren jaki- 
terik eta! 

Z o rion ak !

Joxepa, zu bai 

fundamentuzko 
emakumea! 
Ezin  dugu, 

ordea, berdina 
esan alboko 

argazkietan 
dituzunez. 

Z o rion ak !

M a ite  aurten 

seriago ikusten 
zaitugu, semea- 

ren ileapainde- 
g iko  faktura 
iritsi den seina- 
lle!

IZ o r ionak !

M ig e l ez duzu 

ez meritu 
makala oporre- 

•tatik bueltan 
lanean hain 

> irrifartsu hasi 
bazara! 
Z o rio n a k !

M u tiko  bat 
zirudizun garai- 

tako argazkia 
eman digun 

arren, ez zaitez 
mutilarekin 

haserratu! 
Z o r io n a k  

O lga !

Consue lo, aur- 
ten ere kontso- 

lamendua behar 
al duzu urtebe- 

te gehiago bete 
duzun egune- 
an?
Z o rion ak !
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A n a  M a r i,
oporrak bukatu 

direla eta cz 
duzu bada 

"m prriñarik” 
izango? 
Z o r io n a k  eta 

ospatu ezazu



Margarita Zabaletari 
omenaldia

Gerra ondorengo urteetan Santa Barbarako 
eskolan ibilitako ikasle talde batek om enaldi beroa 
eskain i zion bertan beraien  m aistra izan zen 
M argarita Zabaletari. M argarita U rretxuko Santiñe 
baserrian ja io  zen 1920an eta 40 ham arkadan auzoko 
baserrietako haur eta gazteei eskola em aten aritu zen 
bizpahiru urtez. 44an, esaterako, 44 ikasleko taldea 
izan zuen bere gain. 1945. uitean Erm ura ezkondu 
zen eta orduan utzi zion irakaskuntzari. Bost seme- 
alaba ditu eta gaur egun Eibarren bizi da bere sena- 
rrarekin. Urte dexente igaro den arren, garai hartako 
ikasleek ederki asko gogoratzen dute M argarita. Hori 
dela eta, omenaldi ederra eta opariak eskaini zizkio- 
ten gerraosteko garai gogor haietan egindako lan 
bikainaren eskerretan. Margarita, esku artean lora sorta duela, bere ikasle ohiekin

“Iparragirre” pastorala Urdiñarben
Iparraldeko Urdiñarbe herriak “Iparragirre” pastorala taulara- 

tuko du irailaren 26an eta urriaren 2an Urdiñarben bertan. Lehen age- 
rraldia arratsaldez egingo da 15:00etatik aurrera eta bigarrena, aldiz, 
iluntzeko 20:30etan hasiko da.

Pastoral hau Etxahun-Irurik idatzi zuen eta bere hiltzearen 20. 
urteurrena gogoratzeko asmoz, Urdiñarbeko herriak Urretxuko oler- 
kariaren bizitzako gorabeherak aipatzen dituen obra hau berriro taula- 
ratzea erabaki du.

Duela 19 urte taularatu zuten lehenengoz, eta orduan bezala, 
aurten ere Jean M ixel Bedaxagarrek beteko du Iparragirreren papera. 
Zuzendaria ere ordukoa izango da, Battitta O rriiti hain zuzen ere.

H onako hau izango da pastoral bat lehen aldiz oihal aterpe 
batean antzeztuko dena. Horretarako 60 metro luzera eta 35 metro 
zabalera dituen aterpea prestatu dute eta barnean 2.500 lagunentzako 
jarleku erosoak prestatu dituzte antolatzaileek.

“Iparragirre” pastorala ikusteko irrikitan bazaudete irailaren 
26an eta urriaren 2an duzue aukera Urdiñarben.“ Iparragirre” pastorala lehenengoz antzeztu zeneko argazkia.

Antiguako XVI. Musikaldia
Aurten ere. irailaren haserarekin batera, A ntiguako 

M usikaldia heldu zaigu. Euskal Herriko musikaldi ezberdinen 
artean garrantzitsuenetakoa den honen 16. edizioa da aurtengoa 
eta urria heldu bitarteko larunbateetan musikaz gozatzeko aukera 
bikaina eskainiko digu Antiguako baselizan. Urtero bezala, anto- 
latzaileek egitarau bikaina antolatu dute eta azken larunbateetan 
A ntiguara hurbildu den jendetza oso gustura atera da.

Irailaren 18an Cap-pela taldeko abeslari baleardarrak 
izango ditugu Antiguan. Talde hau 1994 urte haseran sortu zen, 
musika koralaren erem uan ordura arte egin eta entzun ez zena 
egiteko asmoz. Hau dela eta, euren errepertorioan inolako muga- 
rik ez ezartzea erabaki zuten. Honela, denetarik jorratzen dute: 
m usika beltz izpirituala, reggae, rap, blues, godspel eta abar.

Irailaren 25an, berriz, 1982an sortutako Mijan Sax 
Quartet taldeak eskeiniko du kontzertua Antiguan. Taldekideak 
hasieratik musikagileekin hartu-em an estua izan dute, halako 
tresnentzako m usika lanak sustatzeko. Lankidetza honen ondo- 
rioz, egile ezberdinen lanak estreinatu dituzte. Talde honek eman- 
go dio am aiera arrakastaz hasi den M usikaldiari. Gogoratu orain-

Aurten ere jende ugari hurbiltzen a ri^A n tigu ako  baselizara.

dik ere hurrengo larunbateetan A ntiguara m usika entzutera hur- 
biltzeko aukera duzuela eta em analdiak arratsaldeko 7:30etan 
hasten direla.
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50 ale... eta aurrera!
Badira 6 urte Z intzo-M intzo euskaltzale taldearen  

sorrerarekin batera eta honen ekim enez O tam otz aldizkaria  
sortu zela. Helburua gure bi herriotan euskararen norm ali- 
zaziorako beste aurrerapausu txiki bat izango zen euskal 
prentsa kaleratzea zen. O rdurako Euskal H erriko herri 
askok eta askok euren herri aldizkaria kalean zuten eta 
U rretxuk  eta Z u m arragak  ezin  zuten  gu tx iago  izan. 
Prestaketa lan gogorraren ondoren, 1995. urtean hasi ginen  
O tam otz aldizkaria egun ezagutzen dugun aldikotasunez

kaleratzen. O rdutik  hona hilabetero gero eta herritar gehia- 
goren etxeetara heldu da. Bost urte igaro ondoren 50. alea 
kaleratzea lortu dugu eta poliki-poliki bada ere, aldizkariak  
gero eta orrialde kopuru gehiago eta kalitate hobea lortu du.

Urte hauetan guztietan aldizkarian lanean jende  
ugari aritu den arren, koordinatzaileak hiru izan dira: 
Am aia Pildain, Jon Balenziaga eta Asier Zaldua. Bakoitzak  
aldizkariaren aro ezberdinak bizi izan ditu eta bere espe- 
rientziaren berri em an digute.

Zintzo M intzoren helburua eus- 
kara hutsean idatzitako herri aldizkari 
inform atiboa kaleratzea zen. Herriko ber- 
tako albisteak, beste inon azaltzen ez zire- 
nak, euskaraz kon ta tzea alegia. 
H izkuntzaren norm alizazioan ekarpenik 
egitekotan, funtsezkoa zen euskaraz ida- 
tzia izatea.

Publizitatearen bitartez jasotako 
diruari esker eta udalen dirulaguntzei 
esker arg itaratuko zen. H utsetik  hasi 
behar zen. dena egiteko zegoen eta guk 
uste baino lan gehiago genuen. Apostu 
handia izan zen.

Sebas Itu rriozek  heldu zion 
erronkari 1994. urtean, berak osatu zuen 
lantaldea eta berak jarri gintuen kazetari 
lanetan. Sebas ‘todoterrenoa’ da eta OTA- 
M OTZ inprentara argitaratzeko prest era- 
man ahal izateko maketazio ikastaro bat 
ere egin zuen. O raindik gogoan izango 
ditu gaueko ordu txikitan OTAM OTZeko 
lokalean ordenagailuaren aurrean berak 
bakarrik egindako orduak, Oñatiko inpri- 
mategirako joan etorriak, publizitate bila 
aritu zeneko garaia...

1995eko urtarrilean  argitaratu 
genuen lehenengo alea, lau orritakoa, 
txuri beltzean eta portadarik ez zuena. 
Lau orriko hilabetekari hark lan handia 
eman zigun lantaldeari, oso egun inten- 
tsoak izan ziren haiek, baina aldi berean 
aurrera egiteko ilusioa eta poza ere em an 
zigun. Lapurreta izan aurretik genuen 
ordenagailu  kaxkarrak ere buruhauste 
ugari ernaten zizkigun, (niri behintzat 
asko). Eskerrak Jonmikel Insausti, orain- 
dik ere OTAM OTZeko inform atikaria 
dena, egunero eta uneoro telefonoz bes- 
talde laguntzeko prest izaten genuen. 
Garai hartan Donostian lan egin eta ber- 
tan bizi zen baina aste barruan ere, ham ai- 
ka bidai egin zituen RENFEko trenetan 
gora eta behera gure arazoak konpondu 
ahal izateko.

I996an hasi nintzen kontratuare- 
kin lanean. Beldurra izan nuen hasieran,

n o r b e r a r e n  
burua lan 
horretarako gai 
ikustea zen 
g o g o r r e n a .
B a i n a 
O T A M O T Z ek  
beti izan du 
lan talde ja to - 
r r a 
K o laboratzaile  
ugari izan ditu- 
gu e ta  gure 
artean  oso 
ondo konpondu 
izan gara beti.
Lankide soilak 
baino  lagunak 
izan gara. Taldeko lan hori eta giro hori, 
nire ustez, funtsezkoak izan dira aldizka- 
riarekin jarraitzeko.

Hasieran gure ardurarik nagusie- 
na hilabete bukaerarako alea bukatu eta 
harpidedunei banatzea zen. baina denbo- 
rarekin itxura, diseinua, edukiaren kalita- 
tea lantzen hasi ginen. Honela, 1996ko 
m aiatzean 16 orrialdeko alea kaleratu 
genuen. koloretako portada eta guzti. 
B eranduago, 1997an, eskola kirolean 
parte hartzen zuten gaztetxoenei zuzen- 
dutako TX IKIM OTZ gehigarriaren ardu- 
ra hartu zuen Unai Alzelaik. A ldizkaria 
20 orri izatera pasatu zen.

Niri dagokidanez, OTAM OTZen 
aritzea oso aberasgarria izan zait profe- 
sionalki eta batez ere pertsonalki. Adin 
eta alor guztietako herritarrak ezagutzeko 
aukera paregabea eskaini zidan lan 
honek. Benetan jende atsegina eta interes- 
garria  ezagutzeko parada izan nuen. 
Honetaz gain gure herriak hobeto ezagu- 
tzeko ere baliagarria izan zitzaidan OTA- 
MOTZ.

Hankasartzeak ere ugariak izan 
ziren nire garaian, zenbaitetan artikuluak 
garaiz kanpo argitaratu nituen, hainbat 
artikulu ez nituen behar bezala jorratu,

artikuluren batek arazoak ekarri zizki- 
dan ...

E rrepasotxo honetan ez nuke 
M arian Toledo, OTAM OTZeko hizkuntz 
zuzentzailea, ahaztu nahi. Bera ardura- 
tzen da aldizkariaren sorreratik, artiku- 
luak ortografikoki e ta  g ram atikalk i 
zuzentzeaz. M arianek gu, kazetarion  
erruz, erlojuz kontra egin behar izaten 
ditu zuzenketa lanak. N eronek azken 
orduan pasatzen nizkion artikulorik luze- 
enak, alea inprentara eram ateko bezpe- 
ran. Jakin  badakit nire ondoren Jon 
Balenziagak, eta egun, A sier Zalduak 
berandu ibiltzearen ohitura horri eutsi 
diotela. (Otamotzkideon nortasun ikurra 
izango da). Testu hau ere halaxe dago 
idatzia, azkeneko  m om entuan, A sier 
dagoeneko garaiz entregatuko  ez ote 
dudan beldurrez dago, telefonoz ere dei 
egin dit goizean, eta nik badakit Jon 
Balenziagak ere oraindik ez duela agin- 
dutako artikulua idatzi. Horrelakoa da 
O TA M O TZeko iharduna, beti azken 
orduan baina beti garaiz.

Amaia Pildain
Otamotz aldizkariko 
lehen koordinatzailea
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A m a i a 
Pildainek hasi- 
tako bidea 
ja rra itzea  ego- 
kitu  zitzaidan 
niri. Iazko urta- 
rrila eta uztaila 
b itartean  aritu 
nintzen aldiz- 

kariko koordinatzaile lanetan eta ordura- 
ko OTAM OTZ finkatua zegoen Urretxu 
eta Zumarragan.

A m aiak egindako lan neketsu 
eta akaso eskergabekoaren ondoren, ez 
dut esango niri tokatu zitzaidanik lan 
horren fruitua jasotzea, baina garbi utzi 
nahi dut A m aiak nik baino lan zailagoa

egin zuela. O tam otz jaioberria berak arta- 
tu zuen eta niregana iristerako haurra 
zena gazte bihurtu zen.

E gia da, bai, bere inguruan 
laguntzeko prest jende dexente izan zuela, 
baina horien berri Am aiak em an du bere 
gutunean. Baina eskertzen hasita, ondo- 
rengo guztiei ere eskerrak em an nahi niz- 
kieke: Irakurleei (zuen interesik gabe 
alferrik ari gara), O tam otzeko erredakzio 
kontseiluari (zuena bai dela lan egitea), 
Zintzo-M intzoko bazkideei (orohar elkar- 
tean e ta  bereziki ald izkarian  ja rtzen  
duzuen  arretagatik ), Z in tzo-M intzoko  
zuzendaritza taldeari (bere egunean egin- 
dako erronkari eusteagatik), publizitate 
bidez proiektu honengan sinesten duzuen

guztiei eta zuzenki edo ez diruz laguntzen 
diguzuen instituzioei.

G uztion artean 50 egin ditugu. 
Aztoratu gabe, egonkortasuna ezaugarri 
nabaritzat hartuta aurrera goaz. Irakurleak 
gehiago nahi du, eta O tam otzek ere bai. 
Horregatik, atzera begiratu eta lan esker- 
ga eginda dagoela konturatzen gara, baina 
aurrera begiratuz lan asko dagoela egite- 
ko ere badakigu. Erronka hor dago, eta 
erronka horretan parte hartu nahi duen 
orok zabalik  ditu  O tam otzeko  ateak. 
Etorri lasai.

Jon Balenziaga
Aldizkariko koordinatzaile ohia

Jon "B alen tx i”k 
esan duen moduan, 
Am aia aldizkari ja io  
berria  hezitzeaz 
arduratu  zen eta 
berak aldizkariaren 
gaz taroa bizi izan 
zuen. Jonek aldizka- 
ria  bere gaztaroan 

utzi zuen eta aldizkariak oraindik ere bere gaz- 
taroa bizi duela esan daiteke, nahiz eta pixka- 
naka heldutasunera iritsi dadin lanean ari 
garen.

Nik ere beraiek aipatu dituzten guz- 
tiei eskerrak em an behar diet (ezin berriro 
denak aipatu, gehiegi luzatuko nintzateke eta), 
baina berezik i eurei biei eta hasieratik  
Otam otz aurrera ateratzeko lan egin zutenei. 
Beraiei esker Urretxuar eta Zum arragar askok 
herriko inform azioa etxean euskaraz eta doan 
jasotzeko aukera baituzue.

Horretaz gain, O tam otz aldizkariak 
kazetaritza ikasketak burutu genituen zenbait 
gazteri kazetaritza munduan lehen pausuak 
em ateko aukera ere eskeini digu. Kaleko lane- 
an eta ordenagailu honen aurrean biziko geni- 
tuenen berri ez ziguten ez Leioako unibertsita- 
tean eman! Goi-Design inprentan ordenagai- 
luaren aurrean lanean aritzen den Pedrok eder- 
ki asko daki hau. Zenbatetan ibili behar izan 
ote da nola hala eram andako aldizkaria txu- 
kuntzen! (Eskerrak pixkanaka ikasi dugun...).

Etorkizunean ere O tam otz kazetari 
gazte askoren eskola izatea espero dut, baina 
batez ere, orainarte bezala, pixkanaka hobe- 
tzen joatea. Horretarako zuen, irakurleen, par- 
ta idetza ezinbestekoa dugu; azken finean 
zuentzat eta zuena baita Otamotz.

Asier Zaldua 
Otamotz aldizkariko koordinatzailea
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50 . a le a  behin bakarrik  iritsiko de la  e ta , Z u m a rra g a  e ta  Urretxuko lagun batzue i a ld izkariaz  
duten iritziaz galdegin  diegu. B ako itzak  bere ikuspuntutik a ld izkaria  nola ikusten duen e ta  no lakoa  
iza tea  gustatuko  litza iokeen aza ldu  digu. Z u k  e re  zu re  iritzia ag erta raz i nahi bad iguzu , L a b e a g a  12an  
(G oierri e lkartearen  ondoan) aurkituko gaituzu zu re  laguntzaren  zain.

GOTZON ARANBURU 
GARAko kazetaria

Bi h itzekin  defin ituko  nuke 
O tam otz: beharrezkoa eta hobetu 
beharrekoa. B eharrezkoa zergatik  

den ez dago esan beharrik gure bi herriotan, denok ezagutzen 
dugu eta euskarak hemen jasaten duen egoera, egoera Iarria. 
Estatistiken arabera euskaldunak gero eta gehiago garen arren, 
zenbait arlotan hizkuntzaren presentzia oso txikia da: kom uni- 
kabideeria da horietako bat. Errua euskaldunona da, ez beste 
inorena, eta pozgarria da gure artean Otam otz bezalako produk- 
tuak argitaratzeko gaitasuna duen jendea egotea. Erdararen itsa- 
soan euskarazko tanta da, baina lehen hori ere ez geneukan. 
Poliki-poliki zabaltzen joan da eta gaur egun euskaldun gutxi 
izango dira etxean aldizkaria jasotzen ez duenik. Pentsatu etxe 
askotan euskaraz idatzita sartzen den prentsa bakarra izango 
dela.

Era berean, hobetu beharra ikusten diot. Ez dut esan 
nahi orain egiten dena ona ez denik, baizik eta beti kalitate 
gehiago lortzera jo  behar dela. Horretarako, jakina, bitarteko 
gehiago beharko dira, baina ziur nago lortuko dela. Animo, 
beraz.

JABI OTERMIN 
GU SPORT 

aldizkariko kazetaria
Otam otzen sorrera sekulako erron- 

ka izan zen euskaltzaleentzat. Ume 
baten antzera pixkanaka pixkanaka 
hasi zen lehenengo hitzak esaten, 
poliki poliki bakarrik ibiltzen, gau- 

zak aguro ikasten, alez ale gorpuzten eta kolorea hartzen. 
Z intzo-M intzoren umerik politena da, nire ustez, Otamotz.

G aur egun, gaztea bada ere, geroz eta helduago ikus- 
ten dut aldizkaria. 50 ale kaleratzeko m akina bat ordu sartu 
behar dira eta bakardadean buruhauste ugari jasan. O tamotz 
esku artean izanda, elkarrizketa, erreportaia, boteprontoan... 
irakurtzen ditugula, ez gara jabetzen atzean lan nekeza dagoe- 
nik. Horregatik, eskerrik asko hilabetero euskarazko aldizkaria 
egiten duzuenoi!

Pasa diren bost urte hauetan aldaketa ugari em an dira 
herri inform azioan. Lauzpabost berriem aile ginen Urretxu 
nahiz Zum arragako albisteak jorratzen. Orain, berriz, egunka- 
ri batekin eta te lebista lokal batekin konform atu behar! 
O tam otzeko lagunei udal inform azioari tarte egin diezaioten 
eskatu nahi nieke, horrelako albisteak euskaraz ere jaso  ditza- 
gun, hori bai, orain arte jarraitu  duten bideari muzin egin barik. 
Zorionak... eta ekin gogor lanari, 51. alea prestatu behar duzue 
eta!

LOURDES ETXANIZ eta 
IZASKUN LARRAÑAGA 
Zumarragako Udaleko 

kultura teknikariak
Otam otz euskara hutsean 

kaleratzen denez, euskara era- 
biltzeko tresna egokia dela uste 
dugu. H orregatik euskara bul- 

tzatzen lan bikaina egiten ari zaretelakoan gaude.
Edukiari dagokionez, oso egokia iruditzen zaigu 

herriko gaiak landu eta bertako jendea azaltzen duelako. Gure 
kasuan, gainera, antolatzen ditugun ekintzak jendeari ezaguta- 
razteko m edio egokia gertatzen zaigu.

Atal guztiak atseginak gertatzen zaizkigu, baina bat 
aukeratzekotan, “Argazki Zaharrarena” aukeratuko genuke. 
Hori ikusten baitugu atalik grazioso edo bitxiena bezala, auke- 
ra em aten baitigu urteetan zehar jendea nola aldatu den ikuste- 
ko. Gutxien atsegin duguna, berriz, kiroletako em aitzena da, 
gaia ez baitzaigu gehiegi interesatzen.

A urrera begira ez genuke ezer aldatuko, dagoen 
moduan jan a itu k o  genuke lanean eta 50. alera iritsi den 
moduan aldizkaria urte askotan eskuartean izatea nahiko genu- 
ke.

A zkenik, gure zorionak adierazi nahi genizueke 50 
ale hauek kaleratzeko egin duzuen lan bikainagatik eta beste- 
rik gabe, lan horretan jarraitzea anim atzen zaituztegu.

& H Ç  M

MIREN CASTILLO 
Urretxuko Udaleko 
kultura teknikaria

Urretxu eta Zum arragan izan dugun 
euskarazko lehen herri ald izkaria 

dugu O tam otz, hilabetero bi herriotako etxeetara iristen dena. 
Garrantzi handikoa iruditzen zait horrelako inform azio tresna 
baten presentzia gure herriotan, izan ere, herria baita protago- 
nista nagusia: herriko inform azioa herriko jendearen eskutik. 
Gainera, hilerokoa izateak ez dio inolaz ere gaurkotasunik ken- 
tzen, eta aldi berean, gaiak sakontzeko aukera em aten dio aldiz- 
kariari.

Denboran atzera jo tzen badugu, argi eta garbi ikus 
dezakegu O tam otzen eboluzioa; orrialde gehiago, koloreak, 
m aketazio hobea... azken batean. kalitatezko produktua eta eus- 
karaz. Horixe da, hain zuzen ere, bere arrakastaren ezaugarria; 
herritarrek begirune osoa diote aldizkariari.

Jakin badakit zernolako ahalegina eskatzen duen 
horrelako aldizkari batek, baina, azken batean merezi du aurre- 
ra egitea ahalegin horretan. Zorionak eta jarraitu  horrelaxe!
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Euskara ikasteko aukera bikoitza
O porrak am aitu dira eta beste ikasturte bat hasiko  

da ikasleentzat. K oaderno, boligrafo eta liburu berriak erosi 
ondoren; ekainean azkenekoz ikusitako lagun askorekin ego- 
teko aukera izango dute. D .B .H n, batxilergoan, unibertsitate- 
an... ikasturte berriko irakasgaiei aurre egin beharko diote. 
Beste batzuek, ordea, irakasgai bakarra izango dute: aurten  
ere, edo aurten lehenengoz, euskara ikasteari ekingo diotenek. 
Asko guztiz arrotza zaien hizkuntza baten ikasketan murgil-

duko dira gure hizkuntzaren biziraupenaren garrantziaz 
jabeturik , euskal kulturaz gozatu ahal izateko, lan aukera  
handiagoak izateko...

U rretxu  eta Z u m arragan  eu sk araz ikasteko bi 
eskaintza daude: Udal Euskaltegiarena eta iraila honetan  
berriro m artxan hasi den Bisasti AEK euskaltegiarena. Zu ere 
euskaraz ikasi edo zure euskara m aila hobetzeko asm oz baza- 
biltza, aurrera!

Udal Euskaltegia 1981ean sortu 
zen eta Euskal Herriko lehenengoetarikoa 
izan zen, Arrasate eta Erm uakoarekin bate- 
ra. Urretxuko nazionaletako eskola zaha- 
rrean hasi baziren ere, bertara geroz eta 
jende gehiago hurbiltzean, M adaya parera 
igaro ziren. Udal Euskaltegia Urretxu eta 
Zum arragako udalen menpe dago eta bi 
urtetik bi urtera udal baten menpe egotetik 
bestearen m enpe egotera pasatzen da. Bi 
udalen dirulaguntza du eta irakasleen sol- 
dataren gehiengoa, berriz, HABEren esku- 
tik dator. Egun sei irakasle finko daude eta 
behar izanez gero epe baterako berriak 
hartzen dituzte.

Azken urte hauetan 200 ikasle 
inguru igaro dira urtero Udal Euskaltegitik 
irailean hasi eta ekainean am aitu ohi diren 
ikastaro ezberdinak hartzera. 80 ham arka- 
da hasierako urte haietan eta egun jendeak 
duen m otibazioa oso ezberdina da Udal 
E uskalteg iko  arduraduna den M aite 
Zalduaren esanetan. Orduan euskararekiko 
sentim endu baikorra oso sustraitua zegoen 
eta jende asko lanetik atera eta euskaltegi- 
ra joaten  omen zen. Egun, ordea, langileak 
gutxiago dira eta gehienak sem e-alabekin 
euskaraz hitz egin nahi duten gurasoak, 
EGA titulua atera nahi duen jendea, admi- 
nistrazioko azterketak gainditzeko doaze- 
nak... dira.

Atzerritik etorritako 
jende asko dabil 

Udal Euskaltegian

Udal Euskaltegian  helburu eta 
m aila ezberdinak dituztenentzako ikastaro 
eta talde ezberdinak daude, beraz. Hauen 
artean bi talde oso bereziak dira: haurrak 
klasean dituzten bitartean euskaltegira hur- 
biltzen diren gurasoenak eta atzerritik

Euskal Herrira etorri direnenak. Gurasoen 
helburua haurrekin euskaraz hitz egin ahal 
izateko euskaraz ikastea da eta hauetako 
askok euskaltegira heltzean euskaraz ez 
omen dakite tutik ere. Hau dela eta, eus- 
kaltegian haurrek eskolan egiten duten ber- 
bera egiten dute gero etxean um eekin 
eskolan egin dutenaz euskaraz hitz egin 
ahal izateko. Ikastaro hau hiru urteko hau- 
rrak dituzten gurasoei zuzendua dago eta 
astean hiru egunetan, arratsaldez, haurrak 
eskolan dauden bitartean, biltzen dira 
gurasoak euskaltegian.

Bestalde, azken ikasturtean atze- 
rriko herrietatik etorritako lagunek osatuta- 
ko lehenengo urratseko ikasgela izan omen 
dute. Frantzia, M exiko, Irlanda, Kuba eta 
beste herri batzuetatik etorritako hainbat 
lagun hem en bizitze hasi eta denbora gu- 
txira jada euskaltegian hasi dira. Kanpotar 
hauek motibazio oso handia dute eta harri- 
tu egiten dira bizitza guztian bi herriotan

bizi izan den jende askok euskaraz ez 
dakiela ikustean. Euskai Herrira etorri eta 
bertako hizkuntza ikasteari garrantzi han- 
dia em aten diote.

Euskaltegikoen esanetan hauen 
guztien borondatea txalotzekoa da eta jen- 
dea euskaraz ikastera anim atu nahi dute. 
Diruari dagokionez, ezin esan daiteke eus- 
kara ikastea garestia denik: urte guztiko 
m atrikula 40.000 pezetakoa da lanean dau- 
denentzat eta %40 gutxiago langabetuen- 
tzat. M atrikula hiru epetan ordaindu daite- 
ke. Ikasturtean zehar klasera m aiztasunez 
joan eta azterketa egin dutenei (gainditu ez 
arren), ordaindu duten %25 itzultzen zaie. 
Argi dago euskara ikastea ez dela lan erra- 
za, baina klasera m aiztasunez joanez gero 
eta ikasturte bakoitzean bi m aila gaindituz 
gero, sei urtetan lortu daitekeena omen da. 
Bestalde, euskaltegikoarekin ez da nahikoa 
eta bertatik kanpo euskarazko harrem anak 
m antendu behar dituzte ingurukoekin.

Euskaltegian euskaraz ikasteaz gain beste ekintza asko ere antolatzen dira.
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Bisasti AEK Euskaltegia 1974 urte 
inguruan jada euskara irakasten ari zen gure 
bi herriotan. Azken ikasturte honetan bere 
ateak itx ita  izan d ituen  arren . A inhoa 
O sinaldek eta Leire K ristobalek euskaltegia 
aurrera ateratzeko ardura bere gain hartu 
dute. AEK-k pozik jaso  zuen berria eta 
hasieratik euren laguntza eskeini diete ateak 
berriro zabaltzeko. O rdutik hona Leirek eta 
Ainhoak ikastetxeetako arduradunekin. udal 
teknikariekin eta herriko talde ezberdinekin 
harrem anetan jarri dira eta denek euren 
babesa eta laguntza eskaintzeko prest agertu 
dira. Euskaltegiaren eskaintza gizarte guzti- 
ra zabaltzeaz arduratu dira azken hilabete 
hauetan eta bereziki guraso, tabernari eta 
gazteengana jo  dute euren asm oen berri 
em anaz. Buzoneoaren, kartelen eta ikasle

ohiei bidalitako gutunen bidez ere zuzendu 
dira eta M atrikulazio Kanpainaren Eguna 
egitea ere pentsatua dute ahalik eta herritar 
geh ien  euskaraz ikastera anim atzeko. 
M aiatzean lanean gogor hasi ziren eta matri- 
kulazio epea irailaren 30a bitartean zabalik 
dago.

Leire eta A inhoa izango dira klase- 
ak em ateaz arduratuko direnak, baina eska- 
riaren arabera irakasle gehiago beharko bali- 
ra oso gustura agertuko lirateke. Euren esa- 
netan euskararen egoera bi herriotan ez da 
behar bezain ona eta guztion Iana beharko da 
gure bi herriak  euskaldun tzea  lortzeko. 
Ikasleekin kalean ekintza ugari burutzeko 
asm oa dute, baina horre tarako  euskaraz 
dakigunok Urretxu eta Zum arragan giro eus- 
kalduna zabaltzea beharrezkoa izango da.

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

OSINALDE
KRUASANDEGIA

TABERNA

S. Esnaola, 26 «943720306
ZUMARRAGA
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Goierriko Itzulia, indarberritua
Zumarragan eta Santa Barbaran bi etapa amaitu dira

A fizionatu  m ailako txirrindularientzako G oierriko Itzulia  
urtero Urretxuko jaien  aurrekari bikaina izaten da eta aurten  
ere jaien  aurreko asteburuan izan da, irailaren lOean, l la n  eta 
12an alegia. 1960tik 62ra hiru urtetan jarraian  antolatu ondo- 
ren, 84. urterarte antolatzeari utzi zitzaion. Urte horretatik  
gaurdaino, ordea, urtero izan da. Urte hauetan guztietan sona  
handiko irabazleak ezagutu ditu eta hauetako asko profesional 
m ailan ari dira egun: Jon O driozola, Felix Garcfa Casas,

M anuel Fernandez G ines eta A lberto Marti'nez esaterako. 
A zken urteotan, G oierriko txirrindulari itzu liko irabazle  
gehienak profesional m ailara igaro dira. Aurten G oierriko  
itzuliak berrikuntza ugari ezagutu ditu: antolatzaile talde 
berriak hartu du itzuliaren ardura eta etapa bat Zum arragan  
eta beste bat Santa Barbaran am aitu dira. Itzuliaren eta anto- 
latzaile talde berriaren lanaren berri Javier G areia de 
Andoin, Goierri elkarteko presidenteak, em an digu.

Zer dela eta antolatzaile tal- 
dearen aldaketa?

O rainarte  G oierriko  
itzuliaren antolaketa pertsona 
bakar baten esku egon da eta 
arazoak izan dira. Ordainketak 
urte batetik  bestera egiten 
ziren eta talde eta aterpe ba- 
tzuei d irua zor zitzaien. 
Txirrindularitza taldeei dopin- 
garen aurkako kontrol guztiek 
negatibo em an du te la  ikusi 
ondoren, abendurako, ordain- 
du behar zaie eta ez da hala 
egin. Hau dela eta, zenbait tal- 
dek ez zuten jada U rretxura 
etortzeko gogo handirik  eta 
antolatzaile talde berriko par- 
taideok hau guztia aldatu nahi 
dugu.

Z eintzuk  osatzen  duzue
antolatzaile talde berria eta 
zer aldaketa dakarzue?

Goierri K .E.ko zazpi 
lagunek osatzen dugu eta ideia 
berriak  aurrera ateratzeko  
gogo handiarekin  gatoz.
Horretarako Urretxuko udala- 
ren, G ipuzkoako txirrindulari- 
tza federazioaren eta patrozi- 
natzaileen  lagun tza  handia 
izan dugu. Gure asm oa aurten- 
go abendurako orainarte pilatu 
den zorra eta aurtengo gastuak 
ordainduak izatea da. Bestalde, 
laguntza eskeini behar diguten 
merkatal etxe guztiei eta udalari diru gastu 
eta sarrera guztien berri zehatza em ateko 
asm oa dugu. Baina kontuak garbi eramate- 
az gain, itzuliari merezi duen irudia ere 
eskaini nahi diogu. Hau dela eta, m untaia 
profesional mailako lasterketek duten an-

Alberto Leamzbarrutiak Tarteko Helmugen saria irabazi zuen 1984

“Jubenil mailako 
taldea atera nahi 

genuke”

tzekoa izan da: 
G ernikako A rbola enpa- 
rantzan sinadura kontrola 
ezarri da alokaturiko  
kam ioi berezi batean, txi- 
rrindulariak  eroso egon 
daitezen aulkiak eta estal- 
kiak jarri ditugu, antido- 
ping kon tro la  G urutze 
G orriaren kam ioi batean 
egin da, helm ugako 
hesiak tx irrindu laritza  
lasterketetan  erab iltzen  
direnak izan dira, helmu- 
gako pankarta puzgarria... 
T x ik ikeriak  diruditen  
hauek guztiek lasterketa- 
ren irudia hobetu eta 
serio tasuna erakusten  
dute.

L asterk etari d agokio- 
nez, zer aldaketa izan  
ditu aurreko urteekiko?
Esan bezala, antolatzaile 
berriak  itzuliari irudi 
berria  em ateko gogoz 
lanean hasi gara eta las- 
terketak berak ere berri- 
kuntzak izan ditu. Aurten 
e tapa guztiak  G oierri 
elkartearen  parean, 
L abeaga kalean , hasi 
dira. H elburua itzu lia  
antolatzen duen elkarteari 
bere lekua eskain tzea 
izan da. Bestetik, lehe- 

nengo etapa estrainekoz Zum arragan amai- 
tu da. H onen arrazoia oso sinplea da: 
Goierri elkarteak dituen sekzio ezberdine- 
tan Urola Garaiko gazte ezberdinek parte 
hartzen dute eta elkartea hazten joan  den 
heinean eskualde m ailako bihurtu da.
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Itzu lia  bera ere eskualde m ailako 
bihurtu nahi dugu eta beste urte bate- 
an Legazpi edo Ezkio-Itsasoko udalek 
etapa bat bertan am aitzea eskatuko 
baligute kontuan izango genuke. Beste 
aldaketa garrantzitsu bat bigarren eta- 
pan kokatu dugu: Urretxuko A ldapako 
tabernen ekim enez Santa Barbaran 
am aitu da. Oso etapa am aiera polita 
izan da. B estalde, m erkatal-e txeei 
gure esker ona erakusteko lasterketa 
gehiagotan pasa da Urretxutik.

Z er nolako esperientzia  izan da 
itzulia Iehenengoz antolatzea?

O so lan gogorra izan da. 
M artxoan hasi ginen lanean eta azken 
bi hilabeteotan ia egunero bilerak izan 
ditugu. Lasterketaren egunetan 50-60 
pertsona inguruk lagundu digute 
hesiak prestatzen, helm uga eta irteera- 
ko m untaian, b ideguru tzeetan ... 
G oierriko Itzulia antolatzeak lan han- 
dia eskatzen du, baina m erezi du. 
Aspalditik antolatzen den itzulia da eta 
egun B idasoako Itzu liarek in  batera 
G ipuzkoan afizionatu eta 23 urte azpiko 
txirrindularientzat antolatzen den itzuli 
bakarra da. Aurten estatu m ailako talde 
nagusiak Urretxura ekartzea lortu dugu, 
Banesto eta Kelm e barne, eta Urretxu eta 
Zum arragako udalak, Federazioa eta mer- 
katal-etxeak ere gurekin prim eran portatu 
dira. G ure esker ona erakutsi asm oz 
beraien izenei ahalik eta oihartzun zabale- 
na eskaini diegu.

Bukatzeko, G oierriko Itzulia txirrindu- 
laritza atalaren Ianetako bat besterik ez 
da...

H ala da. G oierri K .E .ren  txi- 
r r in d u la ritz a  sa ila ren  eg u n e ro k o  lana 
gaz teen  tx irrin d u la ritza  za le tasuna  sus- 
p e rtz e ra  zu zen d u a  dago . H o rre tarak o  
h iru  ta ld e  d itu g u . C o n s tru c c io n e s  
M etalicas U rretxuk  babesten  duen txi- 
rrin d u laritza  eskolan  13 urte azp iko  gaz- 
teak  aritzen  d ira, H iercorrek  1. m ailako  
k ad e te en  ta ld e a  b ab e s te n  du e ta  
A sirau tok  2. m ailako kadeteen  taldea. 
G ure asm oa, babesle  berria  lortu  eta

eto rk izunean  ju b e n ile tak o  ta ldea atera- 
tzea  da. T x irrin d u la ritza  G oierri K .E .an 
jo rra tzen  dugun kirol garestiena  da eta 
batazbeste  gazte bako i-tzari ja n tz i apro- 
posak, fitxa  eta jo a n -e to rria k  o rdain tzea
80.000 pezeta  inguru  kosta tzen  da. H ala 
ere, azken  urte hauetan  kirol honekiko 
za le tasuna  asko hazi da e ta  gazte hauek 
tx irr in d u la ritza n  g u stu ra  ikusteak  lan 
hau guztia  eg itea  m erezi du. Jubenil eta 
a f iz io n a tu  m a ila k o  ta ld e a k  a te ra tz e a  
asko gusta tuko  litza iguke, tx irrindu lari 
g az teek in  u rte  geh iag o tan  ja rra itz e k o  
aukera em ango  bailiguke.

Jesus Mujika urretxuar txirrindularia zenari omenaldia
Aurten Goierriko itzuliaren eta- 

pak Jesus M ujiika Errasti ja io  zen etxea- 
ren aurrean hasi dira. Era honetara omenal- 
di txiki bat egin nahi izan zaio duela 50 
urte Bordele-Paris klasika irabazi zuen eta 
handik gutxira kotxe istripuan hil zen 
urre txuar tx irrindu lari kem entsu  honi. 
B ordele-Paris k lasikak  586 kilom etro 
zituen (erraz esaten da) eta Jesusek 17 ordu 
behar izan zituen, 35 kilom etro orduko 
abiaduran, lasterketa am aitzeko. Garai har- 
tako bizikletak eta errepideak nolakoak 
izango ziren pentsatzen jarriz  gero, argi 
dago Urretxun ja io  eta Frantzian bizi izan 
zen txirrindulariak lortutako garaipenak 
om enaldia merezi zuela.

Jesus M ujikak 23 urte eta etorki- 
zun oparoa zituen Burdeos-Paris lasterketa 
irabazi zuenean. C oppi, K ubler eta

Gem ianini txirrindulari ospetsuekin 
lehian aritzeko aukera izan zuen bes- 
teak beste  eta hauen esanetan  
Jesusek klasikak irabazteko berezko 
dohaiak zituen.

Jesus Boulougne Sur Gesse 
herrian bizi zen eta bertan urtero 
om enaldia egiten diote afizionatuen 
lasterketa baten hasieran. Urretxun 
om enaldiaren  ideia urtero Tourra 
ikustera jo a ten  diren Juan M ari 
O rm azabal, Jose M ari B engolea, 
Santi A zurm endi eta V fctor 
“M akatza”rena izan da eta Goierriko 
Itzuliaren antolatzaileek gustura jaso  
dute ekimena. Horretarako lasterke- 
ta hasieran zein am aieran  Jesus 
M ujika urretxuar txirrindulari bikai- 
na gogoratu da.
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-Zer izan nahi zenuen umetan?
Txistularia.
-Aisialdian zer egitea atsegin duzu?
Etxe-Azpi elkartean lagunekin egon eta hamabostean 
behin Realaren partiduetara joatea.
-Bizitzeko toki bat?
Urretxu, zalantzarik gabe.
-Lehengo festak ala oraingoak?
Euskal Herriko festa guztietan izan naiz, lehen ondo 
pasatzen nuen eta orain ere bai.
-Urretxuko festetatik gehien atsegin duzuna?
Euskal Jaia.
-San Juanak ala Santa Anastasiak?
Bietan parte hartzen dut eta biak atsegin ditut.
-Festak gauez ala egunez?
Gauez, beti izan naiz gau-txoria.
-Txistua ez izatekotan, zein musika tresna joko zenu- 
ke?
Ez dut behin ere txistua ez den ezer jotzea pentsatu. 
Abestea ere atsegin dut eta Goiargin ere aritu nintzen 
garai batean.
-Gustuko musika mota?
Mota guztiak atsegin ditut, baina Benitorena bereziki. 
-Realean atzerritarrak egotearen aldekoa al zara?
Garai batean “Indios fuera” oihukatzen genuen eta orain 
ere nahiago nuke bertakoak bakarrik arituko balira. 
-Atotxa ala Anoeta?
Atotxa. Bertan bizi zen giroak ez du parekorik.

U r t R E T X U
OPTIKA-GABINETE AUDIOPROTESIKO

Graduazioa-Audiometriak-Audiofonoen moldaketa-Begiko tentsioaren hartzea

-Krauss ala Ormaetxea?
Ormaetxea.
-Gustuko futbol jokalaria?
Satrustegi, Arkonada... baina batez ere Lopez Ufarte. 
-Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea?
Inor ez bereziki.
-Norekin pasatuko zenuke asteburu bat?
Lagunekin.
-Ilehoriak ala beltzaranak?
Beltzaranak.
-Egindako azken oparia?
Ilobari egin diodan eztei-oparia.
-Eta jasotakoa?
Olentzerotan, urtebetetze egunean... jasotzen ditut. 
-Data bat?
Ikurriña kalera atera genuenekoa.
-Neska izen bat?
Asko.
-Zein egunkari irakurtzen duzu?
Gara eta El Diario Vasco.
-Gustuko telebista saioa?
Dokumentalak, batez ere animalienak.
-Bereziki gorroto duzuna?
Telesailak.
-Liburu bat.
Ez dut irakurtzen, orain oroitzen dudan bat “El Padrino” 
da.
-Filme bat.
“Bailando con lobos”.
-Abesti bat
“Oi ama Euskal Herria” .
-Soinu bat.
Txistuarena, noski.
-Usain bat.
Spaghettiena.
-Ukitzeko...
Haragia.
-Janari bat.
Pasta eta arroza.
-Ura ala...
Ardoa.

p u m r m

■nM')2S77S

Iñaki Kerejeta 
Txistularia, festazalea, Realzalea...

Ipeñarrieta, 4 ^943 72 09 07 Iparragirre, 1 ® eta faxa 943 72 59 68
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KVLTVKA

AISIALHA

m i T x v - z m

kaiea, 40 A (Bela
Tei.: 943 72

Arstxabaleta • Arrasate • Azpeitia • Beasain 
Bergara * Deba • Eibar • Elgoibar • Errenteria 
Eskoriatza • Hernani • Hondarribia • Irun 
Lasarte Oria • Legazpi • Mutriku • Pasaia • Tolosa 
Urnieta • Urretxu • Zarautz • Zumarraga

m -2 D o o  iiv m a e K D  

e u m f i  tm m m n

Eskaintza 
E U S K A L D U N T Z E , 

A L F A B E T A T Z E  e ta  E G A . 
M odulo  e ta  ordutegi zab a lak . 

B ekak.

Bulego ordutegia
G o izez: 0 9 :0 0 -1 3 :0 0 . 

A rratsa ldez: 1 5 :0 0 -1 9 :0 0

Matrikulatzeko epea
Ira ilaren 1 etik 2 1 e ra  arte.

16 urtetik gorakoen tzat. 
Berri gehiago 

Udal Euskaltegian

Oferta
Todos los niveles de  

E U S K A L D U N IZ A C IO N , 
A L F A B E T IZ A C IO N  y E G A . 

M odulos y horarios flexibles. 
S is tem a de becas.

Horario de oficina
M a ñ a n a s  0 9 :0 0 -1 3 :0 0 . 

Tardes: 1 5 :0 0 -1 9 :0 0

Para mas informacion, 
acude al Euskaltegi Municipa

UDAL EUSKALTEGIAK

ZVtl ITOMIVUA 
Ttf fVtVM E-V IVStMA

Plazo de matricula
Del 1 al 21 de septiem bre.

A partir de los 16 años.
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