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Iñaki Campos ormaiztegiarra garaile buzkantza lehiaketan

Iñaki Campos, biloba aurrean diploma eskuartean duela.

Iazko m oduan, Jose Marfa Busca 
Isusiren om enezko buzkantza lehiaketa 
Santa Lutzia egunaren aurretik antolatu da 
merezi duen sona em ateko. Hilaren 7an 
inguruotako harak inak  Z um arragako 
Euskadi enparantzan bildu ziren euren 
buzkantza onenak eskuartean zituztela  
sariaren bila. G oizean epaim ahaikideek 
zein bertara hurbildutako herritarrek buz- 
kantzak dastatzeko aukera izan zuten eta 
bitartean lagun talde batek motozerrak era- 
biliz egurrezko tresna eta irudi ezberdinak 
egin zituen ikusleen harridura  sortuz. 
Ondoren hauen lanak (aulkiak, basurdeak, 
lo rontziak ...) ikusleen artean zozketatu 
ziren eta egurrezko basurdea etxera era- 
man zuenak ere ziur fam iliakoen harridura 
sortu zuela.

E guerdiko ordubata eta erdiak 
inguruan buzkantza lehiaketaren sari bana- 
ketari ekin zitzaion. Lehenengo saria,
50.000 pezeta, garaikurra eta diplom a, 
O rm aiztegiko Iñaki C am posek eram an 
zuen. Bigarren saria eta beste 50.000 peze- 
ta, Legazpiko Urzelai harategiarentzat izan

zen e ta  aurkezpen  onenaren saria 
O rm aiz teg iko  Jesus M ari D ebak eta 
O rdiziako Juan M ujikak eram an zuten.

Lehen aipatu bezala, aurten biga-

rren aldiz buzkantza lehiaketa Santa Lutzia 
baino lehen antolatzea erabaki da eta jen- 
dearen erantzuna ikusirik  merezi duen 
sona em atea lortu dela esan daiteke.

Ostadar Mendi Taldearen XVI. Mendi Astea
O stadar M endi Taldeko lagunek 

igande honetan  em ango d iote hasiera 
M endi Asteari Angel E txebem aren ome- 
nezko haurrentzako ibilaldi neurtuarekin. 
Ibilbidea Euskadi enparantzan hasi eta 
G abirian am aituko da eta bertan haurrek 
ham aiketakoaz gain diplom a ere jasoko 
dute.

H ilaren 2 2 ,23  eta 26rako diaposi- 
tiba em analdiak antolatu dituzte Zelai-

Arizti ikastetxeko areto nagusian. Hilaren 
24 eta 25ean, berriz, diapositiba em anal- 
diak U rretxuko Kultur Etxean izango dira. 
Em analdi hauetan mendizale ezberdinek 
euren bidaietan ateratako diapositibak era- 
kutsiko dituzte. Hauen artean azpim arra- 
garria da hilaren 25eko em analdia.
Izan ere, Ostadarreko kidea den 
Juan M ari G abilondok bakarka 
zein O stadar taldearekin aterata-

ko diapositibak erakutsiko baititu.
A zaroaren 27an, larunbata, 

Ostadarreko kideek batzar orokorra izango 
dute eta bertan denboraldiaren balorazioa 
egiteaz gain, zuzendaritza berrituko dute. 
Mendi Asteari am aiera em ateko hurrengo 

egunean Ebroko m ehargunera joan- 
go dira eta ondoren bazkaria 

egingo dute.
Irteera honekin aurtengo 

denboraldiari am aiera em ango 
diote. O stadarreko  lagunek 

urtean ham aika irteera egiten 
dituzte, hauetatik gehienak igan- 

detan eta beste batzuk aste buru oso- 
koak izaten dira.

O stadar m endizaletasunak elkartu 
zituen zenbait lagunek sortu zuten 1982an 
eta ordutik hona herrian ere mendizaleta- 
suna suspeitzeko lan itzela egin dute. 
Honen adibiderik onena hasierako 40 
bazkidetatik 165 izatera pasa direla da. 
Hala ere, eurek antolatutako mendi irtee- 
retan parte hartzeko ez dago bazkide izan 
beharrik . B eraz, badak izue, Euskal 
Herriko zein inguruetako bazterrak eza- 
gutu eta bide batez kirola egiteko aukera 
bikaina duzue O stadar M endi Taldearen 
eskutik.
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Udazkeneko usain eta  
zaporeak Kabian

alejandro albisua

k iro l g a ia k

Z u m a r r a g a  
erd i-erd ian  dagoen 
ja te tx e  hau sartu da 
udazkenean. Izan ere, 
egurald iarek in  batera 
gehien aldatzen diren 
gauzetako bat janariak 
prestatzeko erak dira. 
A lde batetik , jak i 
berriak sartzen direlako 
eta bestetik ja teko  prest 
m ahaira inguratzen 
garenok janari fuertea- 
goak eskertzen ditugu- 
lako.

K abian prest 
dute udazkeneko karta 
eta horri buruz bertako 
sukaldari batekin  hitz 
egin dugu. Plater hauek 
prestatzen hiru sukalda- 
ri aritzen dira. H irurak 
ere Euskal H erriko 
sukaldaritza  eskoletan  
ikasiak e ta  hainbat

m ondeju pastela eta foierekin.

O nddo zopa, osagaiak: tipula, onddoak, 
baratxuria, haragi-salda eta irin pixka bat. 
Tipula eta baratxuria sueztitu, onddoak bota 
dena egin arte. Irina gehitu eta azkenik hara- 
gi-salda gehitu. Dena turm isetik eta ondoren 
txinotik pasa eta gatz-puntua ziurtatu ondo- 
ren nahi duenak esnegain eta gurin piska bat 
bota diezaioke gustuko puntura iritsi arte. 
M ondeju pastela: Osagaiak: m ondeju bat, sei 
arrautza eta Iitro erdi nata. M ondejuak heste- 
tik atera eta esnegain eta arrautzarekin nahas- 
tu. Dena baño marian 40renbat minutuan 
eduki.
Kabiako aurkezpena: platerean pastel zati bat 
ja rri gainean plantxan gorritutako foie zati 
bat duela eta bertan zopa zerbitzatu.

Saiatu aurretik Kabian probatu nahi 
baduzu edo besterik  gabe udazkeneko 
jak iek in  gozatu  nahi izanez gero, hona 
hemen intereseko datu batzuk:

Jai eguna: astearte arratsaldea 
K om edorea 60 pertsonentzat 
Menua: 1.100 pta 
Telefono zenbakia: 943 72 62 74

sukalde ospe tsu ta tik  
pasa ondoren (Sukaldeko arduraduna 
Subijanarenean, B ilboko Ercilla hotelean 
etab. ibili da.) herrian ditugu beraien jatetxe- 
an lanean.

Eskolako sukaldariak berritzaileak 
om en dira, baina Kabian diotenez, betiko 
sukaldea oinen da formak aldatuz. Udazke- 
neko karta berritik menu bat osa dezala eska- 
tu diogu sukaldariari, ea zer iruditzen zai- 
zuen:

“E dateko  txako lina  aukeratuko 
nuke. Jatordua hasteko, txahal m ingaindun 
entsalada langostino eta trufa oliozpinarekin 
lagunduta; lehenengo plater m oduan, onddo- 
zopa, m ondeju-pastel eta foierekin; ondoren, 
lupia labean erreta, txibiekin eta tom ate-kon- 
potarekin. A urrera segitu arretik, edariz alda- 
tu eta 90. urteko erreserba ardoa aterako nuke 
plantxan gorritutako orein-solom oari ongie- 
torria egiteko; eta gozoen orduan, gaztaina 
moussea ondo legoke , txokolate m ikatz salt- 
sa epela eta bainilazko izozkia lagun ditue- 
la.”

Zuk zeuk saiatu nahi duzula horre- 
lako p la terek in? H orretarako ere aukera 
em ango dizugu ba. Hona hem en lehen aipa- 
tutako p la ter baten errezeta: Onddo-zopa,
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Urretxuarrak derbian garaile
Joan zen hileko O tam otz alean 

ikusi zenuten m oduan, U rola G araiko 
B ertso E skolak  G ipuzkoako  Bertso 
Txapelketan parte hartzeko asm oa zuen 
arren, zenbait gaizkiulertu  izan zirela 
medio ezin izan dute. Hala ere, honek ez 
ditu etsi eta bailaran bertsozaletasuna sus- 
pertzeko lanean gogor jarraitu  dute.

U rria eta azaroan Urretxu eta 
L egazpiko  bertso lariek  bertso -derb ia 
jokatu dute eta joaneko eta itzulerako 
saioaren ondoren Urretxuarrak suertatu 
dira garaile. U rretxuarren taldean Asier 
O tam endi, G orka A zkarate eta G orka 
O janguren aritu dira eta Legazpikoan, 
berriz, Nerea Elustondo, A sier Iriondo eta 
Joseba B arandiaran . E paile lanetan 
Eugenio Lizarralde, “Txino” , urretxuarra 
eta Mikel legazpiarra aritu dira, gai jar- 
tzaile Juanjo Sagastibeltza eta aurkezle 
lanetan Joxem anuel Bereziartua “ Bere” .

L ehenengo saio arrakastatsua 
Zum arragako A m a-Lur elkartean jokatu 
zen eta bertan legazpiarrak gailendu ziren. 
Oparo afaldu ondoren bertsolariek lanari 
ekin zioten eta urretxuarrak entzulegoa 
alde zutela aritu arren, legazpiarrek hiru 
puntuko aldeaz irabazi zuten.

Itzulera saioa Legazpiko Izadi- 
Zaleak elkartean izan zen. Bertako saioan

jende ugari bildu zen, gehienak, joaneko 
saioan lortu zuten aldeaz garaipena etxean 
geldituko zela ziurtzat jotzen zuten legaz- 
piar zaletuak izan ziren. Hala ere, urre- 
txuarrak ez ziren kokildu eta m arkagailua- 
ri buelta em ateko asmoz lanari gogor ekin 
zioten. Legazpiarrak ere prim eran aritu 
ziren arren, epaileek, hiru puntu eta erdiko 
aldeaz, garaipena urretxuarrei em an zieten. 
H onela puntu erdiz hiru puntuko desaban- 
taila gainditu eta txapelak buruan zituztela 
bueltatu ziren Urretxura.

Hala ere, etxera itzuli aurretik 
garaipena Legazpin bertan ospatu zuten 
bertako bertsolariekin batera. Ez dakigu 
poteak galtzailearen kontura hartu zituz- 
ten, ezta goizeko ordu txikietan botatako 
bertsoek m aila em aten zuten ere.

G uk, badaezpada ere, Izadi- 
Z aleak elkartean buru tu tako  itzulerako 
saioan botatako bertso batzuk besterik ez 
ditugu bildu bertara hurbiltzerik izan ez 
zenutenontzat:

Gaia: Barandiaran bertso eskean Azkarate eta iriondok O jangurenek, Iriondoren
ibili da eta bildutakoen artean guztion ahotan egon den alkandora gaitzat zuela.

sobre huts bat topatu du. C lem ente gaitzat zutela
O tam endirena ote denaren zortziko txikian Ari naizela, ari naizela,

susm oa du. bota zituztenak: horri begira jarrita
koadrozkoa ta koloreduna,

Sobrea espero nun lle gorria dago, degu erabat polita
nik diruz beteta bankilloan tente ay Iriondo lortu dezunez
ta hutsik bota hidan jokalariei oihu alkondara horrekin zita
jarri ez arreta eginez potente seguruenik izango gendun
ondo pentsatzeko hartu ea Errealetik bere aitonak utzita.
Otamendi beta, badoan Klemente
hauteskundetakoekin lenago ere bagendun
nahastu hintzan eta. makina demente. Azkarate Ahotsa sarri ez da ibiltzen

guk desio bezain peto
Bertsoak kantatzeko Nik Klemente nahi nuke errima eta neurrian ere
huen hire plana hementxe omendu ez nabil oso konpleto
tajuik ez zuten bate bere karguan hori ta nerbioak sarritan dantzan
aldrebesa dana behar da mantendu desafioak tarteko
sobrea ematen ere inola ere ez behintzat bertso batek zer gehio behar du
hartu nian lana hor bertatik kendu zerbait txarra izateko.
bakarrik eman nian ta gainera euskaraz r
merezi huana. ongi egiten du. Iriondo Nerea Elustondo
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Zer dugu horrelako 
bekoskoarekin egote- 
ko M ik e l?  Lasai, 

zure urtebetetze egu- 
nean opari bikainak 

jasoko dituzu eta! 
Z o r io n a k  etxeko 

izenean.

A ran tx a  horrelako 

jende irrifartsua 
behar dugu gero 
aldizkarian ateratze- 

ko! (E z  alboan ditu- 
zun bi horiek beza- 

Ia). Z o r io n a k  eta 
segi orainarte bezain 
irrifartsu.

Hau bai alproja bikotea! O rain ere 
parrandaren bat prestatzen ariko zarete! 

Koadrilakoak oraingoan behintzat gustu- 
ra egongo dira, zuek gonbidatu beharko 
dituzue eta. Z o r io n a k  A lfo n  eta Edo rta  

eta segi orainarte bczain txantxazale!

A rg i ibili Etxaniztarrekin! Inor beraiekin 

sartu gabe aurpegi hori jartzen badute, 
zer ez ote dute egingo hasarratzeko arra- 
zoirik emanez gero! Z o r io n a k  A s ie r  eta 

M ie lanje l zuen arreba kuttunaren partez. 
(Asier, zure urtebetetze egunean etxera 

bidali zenituen pastelak oso onak zeu- 
den, baina datorren urtean pastelekin 

batera bazkaltzera ager zaitez).

M a r it x u  nora zoaz 

zeharo seria 
Bartolokin joateko 

alda aurpegia.

Z o r io n a k  eta 

Bartolorekin edo 
fam iliakoekin edan 
ardo txuria.

M a r ia n , Otamotzen 
azaltzeko argazkirik 
utzi nahi ez zenigu- 

nez, azkenean txi- 
muari begira atera 
zizuten hau jarri 

behar izan dugu. 
Z o rionak !

Hori da hori zorion- 

tasun aurpegia muti- 

larena! E z  da harri- 

tzekoa, ehiztarientzat 
hau baita urteko 
sasoirik onena. 
Z o r io n a k  Ib o n  eta 
utzi txoriei lasai 
egon!

Ilker, ondo zegok 

A m y k o  bazkide sor- 
tzailea izatea, baina 
zapaturen batean 

jgorputzari lasaitua 

eman beharko diok! 

iZ o r io n a k  eta ondo 
ibili!

Hara zein gustura dagoen aita bere seme 
alabekin! Am a, ordea, nahiko larri ibili- 

ko da hirurentzat oparia aurkitu ezinik! 
Hala ere, lasai egon zaitezte, oraingoan 

ere zuen gustuko zer edo zer aurkituko 
du eta. Z o r io n a k  Ju lian, A m a ia  eta 
M ik e l eta ondo pasa urtebetetze eguna!

Dane l nola utzi die- 

zaiokezu argazkia 
izeba A intzaneri?

E z  al duzu oraindik 
argazkiak edonori 
uzteko duen ohitura- 

jren berri? Z o rionak !

M ila  durokoa kalean 

aurkitu duzula diru- 
di, hori alaitasun 

aurpegia! Hala ere, 

azkar xautuko ditu- 

zu, ordea, katekesi- 
koak gonbidatu 

behar badituzu! 
Z o rio n ak !

Behatza ahoan sartu 
eta lotsati aurpegia 

jartzen duzun arren, 
bihurri xamarra izan- 
go zarenaren susmoa 
dugu. Z o r io n a k  

eta atera 

ezazu behatza ahotik 
m otel!

Azkenean gogoratu 
gara eta aurten 

Otamotzen ere 
zoriondu zaitugu. 
Z o r io n a k  A n d e r  eta 
ondo pasa urtebete- 

tze eguna gurasoen 
partetik.

Idoia, zapia buruan 
eta ibili munduan! 
Z o r io n a k  eta ondo 

pasa urtebetetze 

eguna familiakoen 
partez.

E n r ik e  irrifarre 

maltzur horrekin, 
zugandik gauza onik 
espero al dezakegu? 

Badaezpada ere argi 
ibili beharko gara. 

Z o r io n a k  eta ondo 

pasa urtebetetze 
eguna.

Alaitu ezak aurpegi 
hori Iñ a k i! Hire 

urtebetetze egunean 
aurpegi horrekin ate- 

ratzen baldin bahaiz 

lagunak etxera bida- 

liko dituk!
Z o rio n ak !

H ik  daukek hik 
m orroxko planta 
M ike l!  M ie ltxo  II. 

izateko asm oa al 
daukek? Z o r io n a k  
eta ondo pasa urte- 

betetze eguna.

^ N o r a  begira zaude, 
N o ra ?  O ndo  dago 

kandelak itzaltzeko 

gogor hartzea, 
baina itxi ezazu ahoa 

hegazkinen bat 
barrura sartu aurre- 
tik!
Zo rio n ak !

O  Peio, Peio... irrifar 
egin ezazu gehio! 
Emazteak prestaturi- 

ko bazkariak kalte 
egin dizula dirudi, 
motel! Z o r io n a k  

etxekoen partetik.

R E N E D O  a rg azk iak
Jaunartzeak •  Bataioak •  Ezkontzak

L abeaga 52-54 F URRETXU 
^725682 722292
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Joxe urteak aurrera 

doaz, baina oraindik 
ere alproja galanta 

egina zaude! 
Z o r io n a k  etxeko 

guztien izenean.

A rg i ibili M ik e le k in  
hortzak estutu ditu 

eta! Lasaitu zaitez 
M ike l ez da horren- 

besterako izango eta. 
Z o r io n a k  eta ondo 

pasa urtebetetze 

eguna.

O la ia  beti bezala 

zaude, ez al zara 
zahartzen? Aurten zu 
zoriontzeko iazko 

argazki bera utzi 
digutelako izango 
ote? Z o r io n a k  eta 

ondo ibili!

A ito r  udaletxetik, 

musika eskolatik ala 
futboletik al hator? 
Hire urtebetetze egu- 

nean behintzat atse- 
den txiki bat hartze- 
ko astia izango al 
duk... Z o rionak !

E z  duzu ez zorte 
makala Begoña! 
Olentzero heldu 

aurretik ez djtu edo- 
nork opariak jaso- 
tzcn! Z o r io n a k  eta 

pasa urtebete- 
eguna etxekoen
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Trafikoaren egoera herriotan
Azkenaldi honetan gure bi herriotan autoz ibili eta 

aparkatzea gero eta zailagoa dela dirudi. Sakonki aztertu 
beharreko arazoa da eta seguraski errua guztiona izango 
da. Bi udaletan hartutako hainbat neurri, beharbada, oke- 
rrak izango ziren; baina askotan herri barruan ibiltzeko

autoa hartzeko dugun ohiturak ere ez ditu gauzak batere 
errazten.

Arazoa aztertzeko bi herriotako udaltzainengana 
zein kaleko jendearengana jo dugu eta hona hemen euren 
iritzia.

ZUMARRAGAKO UDALTZAINGOA

Gure herrian trafiko arazorik ba al dago?
G aldera honi erantzun zuzena em atea oso zaila da.
Hasteko geure buruari galdera hau egin behar 
diogu: gure ustez zer dira trafiko arazoak?

Alde bakar batetik ikusita, gure ustez, trafikoak, edo 
hobeto esanda ibilgailuek, bi kalte mota sortzen dituzte, alde 
batetik oinezkoek eta beste aldetik gidariek jasan  behar dituzte- 
nak.

Esandako azken kalte mota honi dagokionez, orokorre- 
an, trafiko arazoa ez dela mom entuz kezkagarria esan dezakegu. 
Hala eta guztiz ere, arazoa areagotzen ari da. Beraz, horrela 
jarraituz gero, arazoa larritu egingo da. Sarritan ikusten dugu, 
hainbat ibilgailuren erabiltzaileek zirkulazioa oztopatuz aparka- 
tzen dutela. Eta kasu gehienetan denbora laburrerako utzi behar 
dutenez, edozein tokitan aparkatzen dute, nahiz eta jakin  ez dela 
leku aproposa edo beste erabiltzaileentzat erreserbatua dagoela 
(autobusen geralekuak. elbarrientzako erreserbatutako lekua, 
garajeen aurrean, zam alanak egiteko lekuetan, etab.)

Oinezkoei sortzen dizkieten kalteak zeharo ezberdinak 
izaten dira, eta kasu honetan bai, arazoa ia kezkagarri bihurtzen 
ari zaigu. Badaude gure herrian kale batzuk non oinezkoek ez 
duten espaloitik pasatzerik eta horrek benetan kezkatu behar 
gaitu.

Arazoen arrazoiak ezberdinak dira, baina nagusiak bi
hauek:

1. - Herriaren ezaugarri fisikoak: Kokapen geografikoa- 
ren arabera ezin da herri zabal eta laua izan. Beraz egoitzek kon- 
zentraturik egon behar dute metro karratu gutxitan. Hori dela eta, 
nabaria da kale batzuk ez daudela prest momentu batzuetan 
pasatzen diren ibilgailuen kopururako edo zaila dela aparkale- 
kuak aurkitzea. Izan ere herria txiki sam arra geratzen ari zaigu.

2. - H erritarren, gidari nahiz oinezkoen, ohiturak: 
Dugun bizim oduan jarrera desegoki batzuk hartzen ari gara. Gure 
ustez, gehiegi erabiltzen dugu kotxea (nahiz eta ibilbide motza 
izan), presaka gabiltza beti, iritsi ezinik, lekutik ahalik eta hurbi- 
len utzi behar dugu kotxea beti...

Bi faktore horiek kontuan hartuz, arazoa konpontzeko 
aipatutako bi ildo horietan aplikatu beharko ditugu neurriak, hau 
da, aparkaleku gehiago egin, barneko trafikoari buruz ikerketa 
bat egin, (kopurua, ibilbideak, leku bakoitzaren beharrak, etab.), 
auzoei azpiegituraz hornitu,...

Baina konpontzen ez den bitartean, gure ustez irizpide 
bat jarraitzea derrigorrezkoa da, hau da, herrian dauden baliabi- 
deak erabiltzeko orduan nork duen lehentasuna jakin  behar da: 
Eta hemen guk behintzat ez dugu inolako dudarik, lehentasuna 
oinezkoek izan behar dute, gero zerbitzu publikorako dauden 
ibilgailuak, ondoren urritasunen bat duten erabiltzaileen ibilgai- 
luak eta azkenik kotxezale arruntak.

Bakoitzak atera ditzala ondorioak.

URRETXUKO 
UDALTZAINGOA

Trafikoari buruz hi- 
tzegiterakoan esan, aspaldi- 
danik dela gure kezka nagu- 
sietariko bat, besteak beste egunero bideratu 
ezin ditugun zenbait kasurekin aurkitzen 
garelako, batzuetan gure erruz eta gehienetan 
egoerak bultzatuta.

G auzak horre la, aspald ian  ekin 
genion lanari eta datu bilketa baten bitartez 
orain dela lau urte trafikoari buruzko txosten 
bat egin genuen. 1998ko abenduan, 2. txos- 
ten bat egin genuen, oraingo honetan, lanera- 
ko baliabide hobeak izanik, osatuagoa eta 
lehenengoaren osagarria.

Txosten honen bitartez garbi ikus- 
ten da trafikoari buruzko plangintza dela 
herriak behar duena. P langintza serioa, non 
zenbait gai Zum arragako herriarekin elkarla- 
nean egin beharko diren, non gure herriko 
zenbait puntu aztertu beharko diren: Herriko 
ibilbide egitura nagusia, zam a-lanetako ihar- 
duera erregulatu (horretarako ezinbestekoa 
ikusten dugu dendariekin elkartzea), seinali- 
zazio egoki bati ekin, aparkaleku eskasiari 
irtenbideak bilatu, beste zenbait arazo zeha- 
tzi erantzuna em an eta horrekin batera, behar 
diren baliabide pertsonalak  zehaztu  (zer 
Udaltzaingo mota nahi den) eta m aterialak 
(plangintzari aurre egiteko m odukoak) jarri 
eta azkenik plangintzaren jarraipena egin.

Garbi ikusten dugu, ezer egin gabe 
pasatzen den egun bakoitzeko egoerak txa- 
rrera egiten duela, irtenbideak gero eta zaila- 
goak d irelako. H orregatik , U rretxuko 
U daltzaingoak sartu berri den Udal korpora- 
zioari trafikoaren arazoa seriotasunez azter- 
tzeko eskatu dio, horretarako behar diren 
baliabideak jarriz . Am aitzeko, lerro hauen 
bitartez, herriko jendea animatzen dugu, bel- 
durrik gabe, trafikoari buruz dituzten kezkak, 
iritziak, irtenbideak eta bestelakoak azaldu 
d itzaten  udaletxe honetan, asteazkenero  
(arra tsa ldeko  7etatik  aurrera) izaten den 
Hirigintza Batzordean. Guk bitartean lanean 
jarraituko dugu beste egoera bat lortu arte, ez 
gaudelako batere ados egungo egoerarekin.
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r BIONA
Zer iritzi duzu bi herriotako trafikoari buruz? 
Arazoak izaten al dituzu autoan herrian ibili eta 
aparkatzeko?

Victor Enrique
N orm alean ez dut autoz ibili eta apar- 
katzeko arazorik  izaten. H ala ere 
Labeaga kalean askotan arazoak izaten 
dira. Asteburuetan gauza asko aldatzen 
da eta aparkatzeko arazo gehiago iza- 
ten dira.

Tere Sarasola
Trafiko arazo handiena Labeaga kalean 
dagoela uste dut. A parkalekuei dago- 
kienez, gutxi daudela uste dut, baina 
guk garajea dugunez ez dugu arazorik.

Felix Mencias
N ahikoa arazo izaten dira, bai, herrio- 
tan kotxez ibiltzeko. Nire ustez kale 
geh iagotan  norabide bakarra  ja rri 
beharko litzateke. Bestalde, aparkaleku 
falta badagoela ere uste dut.

Ventura Fraile
Ni Leturias auzoan bizi naiz eta garajea 
dut, baina herrira kotxez jaisten  naize- 
nean ez dut aparkatzeko lekurik erraz 
topatzen. Lotsagarria da.
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Esna hadi t:
A z a ro a re k in  b a te ra  

m u s ik a rie n  z a in d a ria re n  
e g u n a , S a n ta  C e c ilia  hain  
zu zen  ere , heltzen  da. Herri 
gutxitan egongo  dira gure bi 
herriotan b e za in b es te  m usika- 
ri e ta  m usikaza le : bi herriotako  
m usika esko le tan , a b e s b a tze -  
tan , txa lap arta  ta ld ean ... lan 
itze la  eg iten  da urte guztian . 
Argi d ag o  d en ek  e re  izango  
d u te la  e u re n  ih a rd u e ra re n  
inguruan z e r  esan  e ta  ze r kon- 
tatu. H a la  ere , denekin  batera

Igande go izeroko  tx istu larien  
kalejira ohiko bihurtu da iada denontzat. 
Ez dago im aginatzerik txistu doinuak blai- 
tuko ez duen iganderik. Honek ja iero  sor- 
tuko ditu sentipen gozo nahiz gaziak ohe- 
tik esnatu berrientzat.

T x istu larion  kalejira , “goiz- 
deia” , “pasakallea” edo “goiz-ereserkia” 
ere deitua, astero egiten den ekitaldia 
denez, badirudi herri orotan em aten dela. 
Baina ozen esan behar da ez dela horrela. 
Izan ere, herri gutxitan izaten dira igande- 
ro-igandero txistularien kalejirak eta are 
gutxiago gure herriotan bezain talde jen- 
detsuak.

Z um arragako  kalejirak  badu 
noski bere historia eta hogeigarren hamar- 
kadaren haserara lekutu beharra dugu 
begirada pasakallearen hastapenei so egi- 
teko.

20. HAMARKADAN HASI
Garai hartan izan genituen ohiturari hasie- 
ra em an zioten Pascual Okariz, “Txim ista" 
eta Sanpedro eta udalarekin igande goize- 
ro kalejira egiteko konprom etitu ziren. 
Ondoren, lekukoa hainbat saiakera eta 
gero “A ntzinako A m a" Txistulari Taldeak 
hartu zuen eta gaur arte hor gabiltza buru- 
belarri. A ipatzekoa bederen , Esteban 
Barrena bezalako gizonen meritua, taldea- 
ren hastapenetik igande goizeroko deiari

ez baitio huts egiten hain kuttuna duen 
txistua jotzeko.

Gaur egun Zum arragako txistula- 
rion kalejira jendetsua eta gazte jendez 
beterik ageri zaigu eta kalejiraren etorki- 
zun oparoaren seinale da.

GAUPASAZALEAK ENTZULE
Aipatu beharrean gaude, pasakallea gizar- 
te ohituren lekuko ere bihurtu dela, izan 
ere, lehen herria esnatzea bazen xedea 
(orain ere bada) gaur ohera joateko abisua 
da askorentzat. Parrandazale eta gaupase- 
ro am orratuek m artzianoak bailiren nola 
begiratzen diguten ikusi besterik ez dago. 
H ala ere -ez d itzagun  gauzak nahas- 
horrek ez du esan nahi larunbatetan txin- 
txo-txintxo eta um il-um il ham arretarako 
ohera joaten garenik hurrengo goizean 
txistua jotzeko. Zenbat aldiz -eta zenbat 
gehiago- joan  ote gara bi edo hiru ordu 
soilik ohean em anak. Txistuarekiko grina 
eta konprom iso am aigabeak besterik ez du 
azaltzen tam aina horretako balentria.

Askotan gainera udala eta herri- 
tar askoren aldetik ez da errekonozitzen 
igande goizero joa teak  zer suposatzen 
duen, sakrifizioa, entsaioak eta beti kon- 
promisoa. Tam aina horretako esfortzua ez 
du herri honetako m usika talde batek ere 
egiten eta ongi legoke denek onartuko 
balute.

Bestetik, goizeroko parrandaza- 
leekin topatzeaz gainera, beti dugu Iruñea- 
D onostia egiten duen Pesa autobusa bide- 
lagun, m endira doazen  txom ingeroak, 
txistularien am ak balkoietan euren seme- 
alabei so eta txistua lokaletik hartu ahal 
izateko giltzak uzten dizkiguten munizipal 
ja to n ak . Hala ere, sekula ez zaigu pasatu 
Legazpiko txistulariei behin gertatutakoa, 
izan ere, igande batean kalejiran zihoaze- 
la Ertzaintzaren bi kotxe-patruila atzean 
jarri eta ertzain inozente eta ezjakinek 
honako abisua em an zuten basera: “jove- 
nes sospechosos con instrum entos autoc- 
tonos invaden la calzada” . Deigarria zinez.

Kalejira igande goizetako arim a 
grisen gozagarri da, lurraren arnasa eta 
herria  b iz irik  eta kan tatzen  badakiela 
azaltzen duen taupada xam ur eta bizia. 
Goizeroko txorien kantu inozentearekin 
batera  gau-txorien  e txeratzea edertzen 
laguntzen duen artisau logaleen balada. 
Eta hurrengo igande goizean jarraituko 
dugu m usika-notak elkarrekin leun josiz  
herriaren belarriak laztantzen.

Mikel Guridi 
Gorka Ouevedo 

Josu Aztiria

Antziñako Ama Txistulari taldeko kideak.
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cistulariekin!

LAU BETEBEHARRAK
Jose M ariren esanetan “U rretxuko kaleen 
kokapena dela eta, nire ustez A parizioko bizi- 
lagunak dira gu entzuteko aukera ez duten 
bakarrak. G ustura aritzen gara, baina esan 
beharra dago ia ezeren truke em an egiten 
dugula, izan ere, udaletxearen laguntzak urte- 
an txango bat egiteko baino ez digu ematen. 
Nik esaten dudan moduan lau lan betetzen 
ditugu txistulariok igande goizetan: iratzar- 
gailu lana, egutegi lana (jendeak gu entzute- 
an igandea dela baitaki), erloju lana eta egu- 
raldi-gizonaren lana (ateri denean soilik ate- 
ratzen baikara).”

MASOKISTAK OTE?
Konpentsazio eskasa jasotzen badute ere, 
txistulariak ez dira udalaz kexu "garai batean 
lokal falta zela eta tirabirak izan genituen, 
baina orain entsaiatzeko lokala behintzat 
badugu. H ala ere, nire ustez Santik 40 urtetan 
zehar egindako lana nolabait eskertu beharra 
dago, hutsaren truke 200 pertsona ingururi 
txistua jo tzen erakutsi baitzien. Egun orain- 
dik ere Santiren ikasleak aritzen badira ere, 
gehienek m usika ikasketak dituzte eta gazte 
hauen lana ere eskertzekoa da. A skotan 
parranda egin ondoren konpentsazio materia- 
lik jaso  gabe igandero goiz jaik itzea azpima- 
rragarria da, gizarte m aterialista honetan gero 
eta zailago da honelako portaerak ikustea. 
M asokista  xam arrak  garen susm oa ere 
badut” .

Baina jendearen esker ona jasoko 
dute behintzat... “noizbait lagunen bat txant- 
xetan kexuka agcri zaigu: bezperan parranda 
egin ondoren ez diogula lo egiten utzi... 
Behin em akum e batek ur balde bat ere bota 
zigun! Hala ere, herritarrek igandetako kale- 
jira  atsegin dute orokorrean eta ohitura man- 
tentzea eskertzen dute” .

1999ko azaroa/

Urretxuko txistulari taldea,
Santi Gutierrezen zuzendaritzapean, 

zilarrezko ezteiak ospatuz 
egindako kalejiran (1985).

tzarako zenbait pieza ere jo tzen zituzten bi 
astetan behin m usika bandarekin txandaka.

Santi eta Joxek urte askotan zehar 
hutsaren truke egindako lan bikainak bere 
fruituak em an zituen eta haiek garai batean 
hasitako lanak bizirik dirau. Egun Urretxuko 
txistulari taldean 20 lagun inguru dabiltza eta 
bi taldetan banatzen dira bakoitzak bi astetan 
behin soilik jotzeko. Txistulariak udaletxetik 
irteten dira igande goizero eta Barrenkale eta 
N ekolaldetik pasaz Ipeñarrietara joan  ondo- 
ren. udaletxera bueltatzen dira.

ezin  egon e ta  Z u m a rra g a  eta  
U rretxuko txistulari ta ld ee tako  
lagunekin  hitz eg itea  erabaki 
dugu.

U rte a n  z e h a r  ek ita ld i 
ugari d ituzten arren , oraingo  
honetan  igande go izero  egiten  
duten kale jiraz aritu gara. Izan  
ere , herritar askok  ohitura hau  
Euskal H errian  zeh aro  za b a l-  
dua d ag o e la  uste d e za k e e n  
a rre n , herri g u tx itan  dugu  
ig a n d e ro  tx is tu a re n  soinu  
a la ie z  e s n a tzeko  aukera .

urteetan , gainera, 
goizeko kalejiraz gain, arratsaldean ere dan-

U rretxuko  tx istu lari taldeak ere 
igande goizero kalejira eskaintzen die herri- 
tarrei eta berri zabalagoa izateko Jose Mari 
Lasarengana jo  dugu. Berak ere, 
Zum arragakoek bezala, asteroko kalejira oso 
herri gutxitan egiten dela esan digu. Gure bi 
herriotaz gain Donostia, Tolosa eta Oñatin 
ere ateratzen omen dira, baina herri hauetan 6 
lagun inguru soilik aritzen dira eta udalak 
ordaindu egiten die.

Legazpin ere ohiturak oraindik bizi- 
rik om en dirau, baina uda garaian soilik ari- 
tzen dira. U rretxuarrak, aldiz, abuztuan eta 
garizum a garaian izan ezik urte osoan zehar 
aritzen dira. Udalarekin 60 ham arkadan sina- 
tu zuten kontratuan, Garizum an m usika jo- 
tzea debekatzen zuen ohitura errespetatzen 
zuen klausula sartu zuten eta egun oraindik 
errespetatu egiten dute. “Egun ohitura hau 
errespetatzeak ez dakit zentzu handirik duen, 
baina guri atseden txiki bat hartzeko oso 
ondo datorkigu” dio Jose Mari Lasak.

Iganderoko kale- 
jira  hau da urretxuar 
txistularien ihardue- 
ra nagusia. Hala 
ere, San Juanetan, 
S anta Z ezialiatan  
eta herriko gainont- 
zeko ja ie tan  ere 
herriko kaleak alait- 
zen dituzte.

ARRATSETAN
G erra aurretik  eta 
gerra ostean ere 
Joxe G abilondo 
txistuan aritu bazen 
ere, 20 urte inguru-

r ko etenald iaren  
ondoren, Santi 
G utierrez eta Joxe 
P erezek lanari 
berriz ekin zioten 
udalaren eskaerari 
eran tzuna em anez. 
H auek hasitako 
lanari beste batzuek 
ere ja rra itu  zioten 
eta garai batean 40 
lagun inguru ere 
aritu  ziren. 60 
ham arkadako lehen



Zumarragako gazteak  E cuadorgo  
esk o la  baten alde lanean

Ecuadorgo Salinas herrian josten ira- 
kasteko eskola bat dago bertako m isolarien 
ardurapean. Hauek balore kristauak zabal- 
du eta gazteak jantzigintzaren industrian 
lan egiteko prestatzeaz arduratzen dira, 
euren herriaren eta fam ilien egoera ekono- 
mikoa hobetu ahal dezaten. Baina eskola 
honetako horm ak ez daude guztiz itxita eta 
sarritan  tresneriaren  lapurretak  jasaten  
dituzte. Hau dela eta, hilabete honetan 
Zum arragako denbora libre eta sendotzako 
gazteek, m onitore eta katekisten laguntzaz, 
hainbat ekintza antolatu dituzte eskola 
honetan horm a berriak  eraiki ditzaten
2.100.000 pezeta lortzeko.

Baina, nond ik -nora erabaki dute 
Ecuadorgo herri honi laguntzea? 
Zum arragako parrokiko m onitore eta kate- 
kistek gazteek gurea baino herrialde txiro- 
agoen errealitatea ezagutu eta hauen alde 
lan egitea nahi zuten. Horretarako laguntza

eskatu zieten E lizbarrutiko misioei eta 
hauek Salinas herriko eskola honen beha- 
rren berri eman zieten. M onitore eta kate- 
kistek proposam ena gazteei luzatu eta 
hauek oso gogo onez ekin zioten lanari. 
Azken hilabeteotan lan gogorra burutu 
ondoren, azaroan eskola honi laguntzeko 
antolatutako ekintzez gozatzeko aukera 
izango dugu.

Hitzaldiak, 
komertzio libreko 

denda bat eta 
kontzertua 

antolatu dituzte

H asteko, hilaren  12an Eduardo 
Sanchezek “M erkataritza bidezko eta soli- 
darioa” hitzaldia eskaini zuen La Salle

ikastetxeko areto nagusian. Bidezko mer- 
kataritza Hego hem isferioko ekoizleekin 
ingurugiroa eta ingurune kulturala errespe- 
tatzen duten m erkatal erlazio  zuzenak 
ezartzean datza, prezioak beraiekin finka- 
tuz eta honela beraien bizi kalitatea ziurta- 
tuz. Egun Europan bidezko merkataritzan 
oinarritutako 3.000 denda baino gehiago 
daude eta honek ondorio onuragarriak 
dakartza Hirugarren M unduko 5 milioi 
pertsonentzat. H onetan o inarritu rik  
Zum arragako gazteek denda solidario bat 
zabaldu behar dute azaroaren 27tik aben- 
duaren 19ra bitartean H elena Arbuluk utzi- 
tako lokalean, Legazpi kalean, Salinasko 
esko laren tza t d irua  ateratzeko . Bertan 
Hirugarren M unduko elikagaiak eta esku- 
lanak saltzeaz gain, H irugarren M unduko 
haurren aitabitxiak izateko aukera eskaini- 
ko duen standa jarriko  dute eta H irugarren 
M unduko haurrei bidaltzeko eskola mate- 
riala jasoko dute.
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Hilaren 26an, arratsaldeko 7ak eta 
e rd ie tan  e ta  Legazpi ikastetxean ere, 
Periko Etxeburuak “ Kanpo zorra” izenbu- 
rupean beste hitzaldi bat eskainiko du. 
H egoaldeko herriak iparraldekoek utzitako 
dirua eta sortutako interesak itzuli ezinik 
dabiltza eta zor honi aurre egin beharrak 
hezkuntza eta o sasunera zuzendutako  
aurrekontuen ja itsiera dakar. Honen ondo- 
rioz, urtero 500.000 haur baino gehiago 
hiltzen dira.

ACADEMIA 
5 HARIAHITAOf JTSUS

Ezkerraldean ikusten den txabola itxurako eskola da konpondu nahi dena.

Gau Solidarioan 
Euskal kultura eta 
Hegoamerika zein 

Afrikakoak 
elkartuko dira

Bi hitzaldien artean, h ilaren 20an, 
parrokiko gazteek “Gau solidarioa” izenez 
ekitaldi handi bat antolatu dute Beloki 
pilotalekuan. G aueko ham arretatik aurrera 
Euskal Herriko eta H irugarren M unduko 
hainbat herritako kulturak batu egingo dira 
S alinasgo  herriaren  alde. Joxe M ari 
Gabiriak eta A m aia A ranburuk aurkeztuko 
duten saio honetan,. m unduko beste txoko 
batzuetatik Euskal H errira bizitzera etorri- 
tako kideek osatzen dituzten bi talde izan- 
go ditugu: Iberokanto  taldeak
H egoam erikako kantak eskainiko dizkigu 
eta A froeuskalduna taldeak A frika aldeko 
dantzak. Beraiekin batera Zum arragan m usika 

alorrean aritzen diren hainbat talde ere 
izango ditugu: txalapartariak, Irrintzi dan- 
tza taldea, A ntzinako A m a Txistulari tal- 
dea, txalapartariak eta Secundino Esnaola 
M usika Eskolako trikitilariak. Huekin guz- 
tiekin batera Jon M aia, Jesus Mari Irazu, 
Iñaki M urua eta Nerea Elustondo bertsola- 
riek paregabeko bertso saioa eskainiko 
digute. Denbora libre eta sendotzako gaz-

teen nahia p ilo talekua betetzea denez, 
sarrera 600 pezetatan jarri dute. Gainera 
merkatu libreko dendan erosketaren bat 
egin edo Gau Solidariora joaten diren guz- 
tien artean Etxeberri jatetxean bi pertso- 
nentzako bi afari zozketatuko dira.

A ntolatzaileen  esanetan  H irugarren 
M unduko herri bati laguntzeko 
Zum arragan antolatzen den lehen ekitaldi 

handia da honako hau. Lan handia izan 
omen duten arren, hurrengo batean ere 
antzeko zer edo zer antolatzeko prest 
agertu dira. Zum arraga eta Urretxuko 
herrien erantzuna paregabea izan omen 
da eta honako lerroen bidez guztiei eske- 
rrak eman nahi dizkiete: Helena Arbulu 
eta Luis A rzelusi lokala uzteagatik , 
Eroskiri kontzerturako sarrerak egiteaga- 
tik, K utxari eg itaraua ateratzeagatik . 
Etxeberri ja tetxeari zozketarako afariak 
doan eskaintzeagatik eta bi herriotako 
udalei zein herritarrei.

G ogoratu Salinas herriko  eskolari 
laguntzeko kontzertua larunbata honetan 
izango dela Zum arragako Beloki pilota- 
lekuan gaueko  ham arretan . Sarrerak  
denbora libreko gazteek  kalean 600 
pezetatan saltzen ari dira, baina bi herrio- 
tako denda ezberdinetan eta kontzertua- 
ren egunean Beloki pilotalekuan ere sal- 
gai izango dira.
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Agiña, berezko izaeradun auzoa

■!» .A,— I— »

Aginako elizaren konponketa lanak martxan daude, baina auzoak beste behar batzuk ere baditu.

Gure bi herriotako auzo ezberdinetan 
jai ugari antolatzen badira ere, ezin ukatu 
Agiñakoek izaera berezia dutenik. Auzo 
guztiz euskalduna dugu eta San Martin 
jaiak honen islada izaten dira. Aurten ere 
jende ugari bildu da bertan euskaldun 
giroan bertako jaiez gozatzeko. San 
Martin egunean, egunari dagokion bezala, 
meza, bazkari herrikoia eta erromeriaz 
gain buzkantza dastaketa ere izan da. Hala 
ere, aurtengo egitarauan ekitaldi nagusia 
larunbateko trikitilari gazteen txapelketa 
izan da. Iaz ospatu ez zen arren, aurten 
inguruotako trikitilari gazteek euren arte- 
an lehiatu eta Agiñan sariak jasotzeko 
aukera izan dute. Jaiei amaiera igandean 
ernan zitzaien bertsolari, aizkolari eta 
trikitilariekin.

Baina Agiña zenbait baserriz osatuta- 
ko auzo euskalduna baino zerbait gehiago 
ere bada. Egun Zumarragako auzo bat 
bada ere, agiñarrek ez dute “ udaletxe”

beharrik agiñar hutsak sentitzeko. 
Gainera, garai batean zerbitzu gehienak 
auzoan bertan zituzten. Medikuaren beha- 
rra zutenean deitu besterik ez zuten eta 
auzoko haurrentzako eskola ere bertan 
zuten. Gure bi herriotara kanpotik lanera 
etorritako jende asko ere hasiera batean 
Agiñan hasi zen bizitzen eta euren seme- 
alabek bertako eskolan jaso zituzten lehen

F r o n t o i  t x i k i  b a t  

e t a  t a b e r n a  d i r a  

a g i ñ a r r e k  a u z o a n  

i k u s t e n  d i t u z t e n  

b e h a r r a k

ikasketak. Hala ere, euskarari gogor eutsi 
zioten eta egun ere auzokoen arteko harre- 
manak euskara hutsez ematen dira.

Duela hamar urte inguruarte, daki- 
zuen bezala, agiñarrak Azkoitiko udalaren 
babesean bizi ziren. Hala ere, gertutasuna 
dela eta Zumarraga eta Urretxura askoz 
gehiagotan hurbiltzen zirela ikusirik, 
Zumarragako udalaren babespera pasatzea 
eskatu zuten. Zumarragako udalak propo- 
samena begi onez ikusi zuenez, aurrera 
atera zen. Betidanik Agiña zumarragar eta 
urretxuarrok sarritan bisitatu dugun auzoa 
izan bada ere, ordutik hona agiñarrekin 
lotura berria izan dugula esan daiteke. 
Honela, badakigu agiñarrek aspalditik eli- 
zaren konponketa eta frontoi txiki bat erai- 
kitzeko nahia zutela. Elizaren konponketa 
lanak hasiak daudela ikusirik, agiñarrekin 
auzoari buruz hitz egitea erabaki dugu.

Beraien esanetan elizaren konponketa 
lehenbailehen burutu beharreko lana zen, 
erortzear baitzegoen. Horretarako 
Zumarragako udalak dirulaguntza eskaini 
die, baina agiñarrek beste eskakizun ba-
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ZURE ESTUDIOA

Legazpi, 5
*  72 11 55 
Zumarraga

Labeaga, 43  
^  72 16 81 

Urretxu

Kale nagusia,5
*  73  0 4  19 

Legazpi

C H I A R A
Etxerako lentzeria 
O paritarako gaiak

Labeaga, 33-C behea n  7 2  51 18  

Madaia plazoletan 
20700 URRETXU

GOSARIETAN BEREZITASUNA 
GOIZEKO 6etan ZABALTZEN DUGU

OSINALDE
KRUASANDEGIA 

TABERNA

26 ®943720306
ZUM ARRAG A

Belardenda, dieta eta errejimen 
elikadura 

Labeaga 31 ®943722780
URRETXU

tzuk ere badituzte. Agiñako lagunekin hitz 
egin genuen egunean bertako elkartea auzo- 
lanean margotzen ari zirela ere ikusi genuen 
eta orain eliza barruko konponketak egin eta 
honen eta elkartearen arteko lursailean fron- 
toi txiki bat eraiki nahi lukete. Honek berta- 
ko gazteei eta gure bi herriotatik hurbiltzen 
direnei bertan pilotan jokatzeko aukera 
eskaintzeaz gain, festetan zerbitzu aparta 
eskainiko luke. Izan ere, egun, eguraldi txa- 
rra eginez gero antolatutako ekintza guztiak 
elkartean edo elizan burutu behar dituzte eta 
bertan ez dago hurbiltzen den jende guztia- 
rentzat adinako lekurik.

Bestalde, duela urte batzuk arte Agiñan 
taberna bat ere bazegoen eta agiñarren 
asmoa kanpotik auzora hurbiltzen direnen- 
tzako berriro ere taberna zabaltzea da. Hala 
ere, etxearen jabeak ez daude hau saltzeko 
prest eta agiñarren ustez udalak bitartekari 
lanak egingo balitu errazagoa izango litzate- 
ke berriro ere etxe hau taberna bezala era- 
biltzea. Taberna zabaldu bitartean igandee- 
tan Oleta elkartea kanpotarrentzat zabaldu 
eta hamaiketakoak ematen dituzte, baina 
tabernak eta frontoiak auzoari bizitasun

berria emango lioketela uste dute. Hau dela 
eta, Zumarragako udalaren Iaguntza ezin- 
bestekotzat jotzen dute; bai zuzenean dirula- 
guntza emateko bai behar den lekuetan 
eskakizuna egiteko.

Dena den, Zumarragako udalaren 
babespera pasa zirenetik eman den aldake- 
taz ez dira kexu eta zenbait aurrerapausu 
eman direla diote: baserrietako zenbait bide 
konpondu dira, argia jarri, buzoiak... Orain 
frontoia eta taberna beharrezkotzat jotzen 
dituzte eta udalak dirulaguntza eskaintzeko 
erabakia hartu bitartean agiñarrek kontu 
korronte bat zabaldu dute auzoan egin nahi 
diren lan guztietarako dirulaguntza eskaini 
nahi duen ororentzat. Zuk ere Agiñara berta- 
ko paraje ederrez gozatzera joateko ohitura 
baduzu, zure dirulaguntzaren bidez bertan 
taberna eta frontoiaz gozatzeko aukera izan 
dezakezu. Lortutako diruaz ahal den guztia 
egingo dute agiñarrek auzolanean, lehenago 
ere honela lan egiten ohituak baitira.

A g iñako  lanetan lagun tzeko  kon tu  ko rron tea:

Kutxa: 2101 00 7 4  61 0 1 1 0 6 0 2 0 3 4

Piedad kalea, 14 ■2-94372 08 19
ZUMARRAGA

TABERNA
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Burdinezko gizona
Jo setxo  Mujika, bigarren Ibizako Iron Manean

Jose txo  Mujika betidan ik kiro lean aritua da, bai fu tbo- 
lean, a tle tism oan zein b izikletan. Duela 12 bat urte bizi- 
kleta eta korrika  egitea konbinatzen d ituen duatlo iean 
hasi zen eta urte batzuk beranduago igerian egitea ere 
eskatzen duen tria tlo ian . Hasieran igerian larri xamar

aritzen zen arren, hobetzen joan da eta azken urteotan 
beterano m ailako Euskal Herriko zein esta tuko txapel- 
ketak irabazi d itu . U rriaren hamarrean tria tlo ia ren  maila 
gorena den Iron Man batean parte hartu zuen lehenen- 
goz eta estatu m ailako b igarren postua lo rtu  zuen.

Zer moduzko esperientzia izan da Iron 
Man batean parte hartzea?

Atletismoan froga gogorrena 
maratoia den moduan, triatloian Iron Mana 
da: igerian 4 kilometro egin behar dira, 
bizikletan 180 kilometro eta ondoren 
maratoia. Sekula halakorik egin gabe nen- 
goen eta presarik ere ez nuen, baina nire- 
kin batera prestatzen diren lagun batzuek 
urtero egiten dute eta ni ere animatu nin- 
duten urriaren lOean Ibizan ospatu zen fro- 
gan parte hartzera. Froga baino hiru egun 
lehenago joan ginen bertako girora egoki- 
tzera eta igandeko froga goizeko 7etan 
hasi genuen. Igerian lau kilometroak ordu- 
bete eta hamar minututan egin nituen, bizi- 
kletako I80 kilometroak 5 ordu eta 40 
minututan eta ondoren maratoia hiru ordu 
eta erditan egin nuen.

Espero zenuen bezala aritu al zinen?
Nire helburua 11 ordu azpitik egi- 

tea zen eta 10 ordu eta erditan egin nuenez 
oso gustura bukatu nuen. Gainera honela- 
ko froga luzea egiten nuen lehenengo aldia 
zenez, ez nekien ziur bukatzerik izango 
nuen ere. Gogor entrenatu ondoren joan 
nintzen arren, entrenamenduan hain dis- 
tantzia luzeak egiten ez direnez, ez dago 
ziur jakiterik gorputzak nola erantzungo 
duen. Espainia eta Portugalko txapelketa 
zen eta bigarrena amaitu nuen, nire mailan 
Iron Mana hirugarren aldiz egin zuen kata- 
luniar baten atzetik.

Zer nolako entrenamenduak egiten 
dituzu?

Nire kontura hasi nintzen: egun 
batean korrika egin, hurrengoan txirrin- 
duan... Gero IVEF egin eta Lazkaon zentru 
mediku bat zuten lagun batzuk ezagutu 
nituen eta ordutik beraiekin prestatzen 
naiz. Zentru honetan entrenatzaileak, 
medikuak eta dietistak dituztenez ondo 
zaintzen gaituzte. Alde handia dago norbe- 
re kontura ibiltzetik kontrolatuta ibiltzera 
errendimendu mailan. Egunean bi kirol
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mailan bere aurretik geratu zen kataluniarrarekin berbetan

“ T r i a t o i z a l e o n  

a m e t s a  e g u n e n  

b a t e a n  H a v v a i k o  

I r o n  M a n e a n  

p a r t e  h a r t z e a  d a ”

Iron Man frogan parte hartu baino 
Iehen, zein mailatan parte hartu duzu?

Lau maila daude, sprint, olinpi- 
koa, erdi mailako distantzia eta distantzia 
luzea, Iron Man izenaz ezagutzen dena. Ni 
aurten arte erdibideko distantzietan ibili 
naiz eta aurten lehenengoz Iron Man bat 
egin dut. Hasi nintzenean 30 bat urte 
nituen eta senior mailan nenbilen. 
Hasierako triatloietan erdiko postuetan 
ailegatzen nintzen eta egun sailkapen oro- 
korrean lehenengo hogeien artean sartzen 
naiz. Jada beterano mailan nago, 40 urtetik 
gorakoetan, eta maila honetan nagoenetik 
Euskal Herriko txapelketa urtero irabazi 
dut eta estatukoa azken bi urteotan, bai 
duatloian zein triatloian.

Etorkizunerako zer asmo dituzu?
Iron Man bat prestatzea oso 

gogorra da eta momentuz ez dut beste 
batean parte hartzeko asmorik. Kirola egi- 
nez oso gustura nabil eta ahal dudan bitar- 
tean hemengo lehiaketetan eta estatuko 
txapelketan parte hartzen jarraituko dut. 
Hala ere, lagun batzuk Suizan bi urtetik 
behin ospatzen den Iron Man batetan parte 
hartu nahi dute eta 2000 urtean azkenekoz 
antolatuko denez, beharbada ni ere anima- 
tuko naiz.

Havvaiko Iron Man entzutetsuan parte 
hartzea ez al duzu pentsatu?

Hawaiko frogan parte hartzea 
triatloizale guztion ametsa da, baina 
hemengo frogetan parte hartzeko inskrip- 
zioa ordaintzearekin nahikoa da eta hango- 
an, berriz, Lanzaroten egiten den klasifika- 
zio frogan parte hartu beharra dago. Ibizan 
egin dudan denboraz klasifikatzea izango

nuela uste dut, baina Havvaira joatea oso 
garestiada. Bertara 15 egun lehenagojoan 
beharko nintzateke girora moldatzeko eta 
aparte inskripzioa ordaindu, guztira milioi 
erdi inguru izango litzateke. Buruan dudan 
asmoa den arren, epe laburrean behintzat 
ez dut uste joaten saiatuko naizenik. 
Triatloian aritzeko sponsorrak lortzea oso 
zaila da eta onartua dut egunen batean joa- 
ten banaiz, neure poltsikotik ordaindu 
beharko dudala.

Gazteen artean tria tlo i zaletasunik ba al 
dago?

Entzun dut herrian gazteren batek 
triatloian hasteko asmoa duela eta ez 
dakiela nora jo, berak edo beste norbaitek 
honetan hasi nahi badu ni laguntzeko prest 
nago eta ahal dudan laguntza guztia eskai- 
niko diot. Euskal Herri mailan gazte asko 
dabil eta Donostia zein Zarauzko frogetan 
jende ugari ibiltzen da.

egin ohi ditut: igeriketarekin batera 
korrika eta bizikleta tartekatzen ditut. 
Astean egun batetan deskantsua har- 
tzen dut. Oraindik ere igeriketa kirolik 
ahulena dut, baina azken hamar urte 
hauetan dexente hobetu dut. Bizikletan, 
berriz, indartsu aritzen naiz; baina ezin 
da duzun guztia eman, gero korrikan 
egin beharra baitago.

Nondik ateratzen duzu hainbeste 
ordu entrenatzeko denbora?

Lantegian nenbilenean arra- 
tsaldeko bostetatik aurrera aritu behar 
izaten nintzen, baina orain suhiltzaile 
lanetan ari naiz eta errelebuka lan egi- 
ten dudanez denboraz hobeto nabil. 
Semea ere tarteka nirekin ibiltzen da 
eta berak ere aurten bi triatloi egin ditu 
bere mailan. Bestalde, abuztu aldean 
familiarekin joaten naiz asteburua 
pasatzera triatloi lehiaketak dauden 
lekuetara.

R R ET X LS
OPTIKA-GABINETE AUDIOPROTESIKOA

Graduazioa-Audiom etriak-Audiofonoen m oldaketa-Begiko tentsioaren hartzea

Ipeñarrieta, 4 tr943 72 09 07 Iparragirre, 1 ^  eta faxa 943 72 59 68
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Mari Carmen Mendia
Frantzian jaio zen arren, laster familia Urretxura bueltatu zen eta egun
Zumarragan bizi da. Oso gaztetatik musika gustuko izan du, baina
administrazioa ikasi eta Orbegozon lanean hasi zen. Hala ere, beti- 
danik herriko koru ezberdinetan ezagutu dugu. Urretxuko parrokiko

1 w  1
koruan hasi zen Don Santiagorekin, gero Goiargin sartu zen eta egun 
Zumarragako parrokiko koruan ere abesten du. 95-99 legegintzaldian 
zinegotzia izan zen Zumarragan eta bere esanetan familia guztiek

\  J izan beharko lukete kideren bat lan honetan udaletxeko lana gertutik
ezagutzeko. Azken sei urteotan mertzerian ari da lanean.

-Zer izan nahi zenuen umetan? burusoilak egokiagoak dira niretzat.
Umetan erizaina, baina 14-15 urterekin jada abesla- -Egindako azken oparia?
ria. Bilobari oparitutako puzzle bat.
-Aisialdian zer egitea atsegin duzu? -Eta jasotakoa?
Eguraldi ona egiten badu Belokiko buelta eman, Perfume bat.
musika entzun eta irakurri. -Data bat?
-Bizitzeko toki bat? Hiruzpalau data garrantzitsu oroitzen ditut, denak
Hemen oso gustura bizi naiz. uda ingurukoak eta batzuk oroimen onak ekartzen
-Bakarka ala taldean abestea nahiago? dizkidate eta beste batzuek txarrak.
Taldean. -Mutil izen bat?
-Gustuko abeslaria? Aitor.
Maria Callas eta Luciano Pavarotti. -Zein egunkari irakurtzen duzu?
-Donostiako Orfeoia ala Goiargi? El Diario Vasco eta Egunkaria. Batzuetan Gara ere
Ezin dira konparatu. bai.
-Abestea ala abesten entzutea? -Gustuko telebista saioa?
Abestea. Ez dut ia telebistarik ikusten; irratia, berriz, asko
-Musika sakroa ala rantxerak? atsegin dut. Ramon Ibeasek goizetan Herri Irratian

Eaoeraren arabera, norberaren barne eaoerak ere zuzentzen duen saioa asko atsegin dut.

eraaina du. -Bereziki gorroto duzuna?
-Zer moduzkoak dira egungo abeslari gazteak? Telebistarik ia ikusten ez dudanez...

Kimetseko aazteek oso maila ona dute, baina oso -Liburu bat.
mutil autxi animatzen dira. Jose Luis San Pedroren “La sonrisa etrusca” eta
-Non eta noiz abestu duzu gustuen? “Garoa”, euskaraz irakurri nuen lehenengoa.

Leku guztietan oso gustura abestu dut, baina -Filme bat.
Urretxuko parrokia, Antio eta Mertzedariak oso leku “Memorias de Africa”, askotan ikusi dut gainera.
egokiak dira. -Abesti bat.
-Lo egiteko pijama ala kamisoia? Olaizolaren “Haurtxoa seaskan”, makina bat aldiz
Kamisoia, pijamak enbarazu egiten dit. abestu dudana.
-Barruko erropa erosten, nortzuk dute gustu -Soinu bat.
hobea: emakumeek ala gizonek? Flautarena.
Gero eta gizon gehiago etortzen dira dendara, -Usain bat.
bazen garaia! Gustu ona dute gainera. Mendiko lur bustiarena, belar moztu berriarena...
-Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea? -Ukitzeko...
Inor ez bereziki. Giza azala.
-Norekin pasatuko zenuke asteburu bat? -Janari bat.
Lagun on batekin. Barazki menestra.
-Ilehoriak ala beltzaranak? -Ura ala...
Beti beltzaranak gustatu zaizkit... baina egun jada Ardo beltza.
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Baserritarra, euskaltzalea 
hitz eta ekintzen uztarri 
seme zintzoa, senar jatorra 
eta aita maitagarri.
Zure izaera ispilu eta 
zure ekintzak oinarri 
etorkizuna eraiki daigun 
lagun eginaz elkarri 
zure itzala izango dugu 
babes eta bizigarri.

Iñaki Mur.ua



| O tik 40 z e n b a k ira in o
Eliz-kale. 7 ® 943 72 54 39

ZUM ARRAGA
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O T A M O T Z  A L D I Z K A R I A R I  Z E U R E  B U L T Z A D A T X O A

K o n tu ra tu k o  zinen  b ezala , d u e la  lau p ab o st u rte  O T A M O T Z  k a le ra tzen  hasi g in en e tik  hona , a lda- 
k e ta  u g ari izan  du  a ld izkariak : o rria ld e  g eh iag o , k a lita te  e ta  d ise in u  h o b ea , irak u rle  k o p u ru  h an d iag o a , 
e.a.

B eh in  b a in o  g eh iag o tan  irak u rle  b a tek  b a in o  g eh iag o k  g a ld e tu  izan  d igu  a ld izk a ria  e tx ek o  
b u zo ian  ja so , e ta  ea  ez al den  ez e r o rd a in d u  behar. E z  p en tsa  h o rreg a tik  ez  d u e la  g astu rik .

O ra in arte , h e rri-e rak u n d een  d iru lag u n tzak , Z in tzo -M in tzo k o  b azk id een  k u o tak  e ta  p u b liz ita tea  
izan  d ira  g astu  h o riek  e sta ltzek o  d iru -itu rriak .

G a ia  az te rtu  o ndoren , b o ro n d a te z k o  h a r p id e tz a  (su sk rip z io a ) eg itek o  au k e ra  esk a in i nah i d izue- 
gu  O T A M O T Z  ja s o  e ta  b azk id e  ez  za re ten o i; b este  m o d u  b a te ra  esan d a , zu k  n a h i  iz a n e z  g e ro  u rtean  
k u o ta  tx ik i b a t o rd a in tzek o  au k e ra  izan g o  duzu .

Z eu k  au k era tu  d iru -k o p u ru a ; 1999 u rtean  h asik o  g in a tek e  k o b rak e ta rek in . P ro p o sam en a  b id ezk o a  
iru d itzen  ba ld in  baza izu , be te  o n d o k o  fitx a , e ta  ekarri Z in tzo -M in tzo ren  eg o itza ra  (L ab eag a  k a lea  12, 
e tx eazp ia), edo  zu zen -zu zen ean  eg in  d iru sa rre ra  k o n tu  honetan : K U T X A : 0 0 1 0 2 4 2 3 7 8 .

C O L A B O R A  C O N  L A  R E V I S T A  O T A M O T Z

D esp u es de  varios años trab a jan d o  dfa a dfa p o r la  ca lid ad  de in fo rm ac io n  en la  rev is ta  O TA - 
M O T Z , y a  so is ce rca  de 2 .000  p erso n as q u ien es  m en su a lm en te  recib fs la  m ism a en v u estra s  casas.

D e ca ra  al año  1999 os p ro p o n em o s que  co lab o re is  con  u n a  p eq u eñ a  cu o ta  a n u a l  ( s u s c r ip c io n  
v o lu n ta r ia ) ,  al o b je to  de  a fro n ta r los g asto s  que  la  ed ic io n  de  la rev is ta  co n llev a  a la  a so c iac io n  Z in tzo - 
M in tzo .

D in o s tu  m ism o /a  la  can tid ad  que  q u ieras apo rta r, re llen an d o  la  f ich a  ad ju n ta  y en treg an d o la  en 
la  aso c iac io n  Z in tzo -M in tzo  (C / L ab eag a  12, ba jo  -U rre tx u -, ju n to  a la  S .D . G oierri). T am bien  puedes 
in g resa r tu  ap o rtac io n  en  la  s ig u ien te  cta. cte: K U T X A : 0 0 1 0 2 4 2 3 7 8 .

O TAM O TZ A LD IZK A R IA  
BORONDATEZKO HARPIDETZA

Izen-deiturak:
Helbidea: Herria:

Urtean kuota hau ordainduko nuke: 1.000 pzta.
1.500 pzta. 
2.000 pzta.

Kontu kte. zkia: Kutxa edo bankua: 
Herria:


