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M a n u e l  I n d i a n o  Z u m a r r a g a k o  U d a l e k o  P P k o  z i n e g o t z i a r e n  
a u r k a k o  a t e n t a t u a

ofizial agintzea erabaki zuen eta hiru egun kariek “ ETA ez, aski da” gazteleraz zioe-

Abuztuaren 29an ETAk 
Zumarragako PPko zinegotzia zen 
Manuel Indiano tiroz hil zuen 
Filipinar Irlak kalean zuen Kokolo 
gozodendan goizeko 10:00ak ingu- 
ruan. Bizilagunek zenbait hots arraro 
sumatu zuten eta leihoetara atera 
ziren, baina ez zuten ezer ikusi. 
Handik gutxira dendan sartu ziren bi 
emakumek Manuel Indiano lurrean 
aurkitu zuten eta laguntza eske atera 
ziren. Ertzaintza eta anbulantzia heldu 
zirenerako zinegotzia klinikoki hilik 
zegoen eta Zumarragako ospitalean 
hura erreanimatzeko saioak egin arren 
ez zuten ezer egiterik izan haren bizia 
salbatzeko.

Manuel Indiano duela 29 urte 
jaio zen Madrilen, baina egun 
Zumarragan bizi zen neska-lagunare- 
kin eta haren alabarekin eta bi hilabe- 
te barru aita izatekoa zen. Elektronika 
ikasketak eginak zituen baina ez zuen 
lanik eta duela hiru urte Zumarragara eto- 
rria zen ea lanik bilatzen ote zuen. Azken 
udal hauteskundeetan PPko zerrendetan 
seigarren aurkeztu zen independiente gisa, 
ez zen alderdiko afiliatua, eta otsailean 
hartu zuen kargua Faustino Villanuevak 
kargua utzi ondoren. Indianok ez zuen 
osoko bilkuretan parte hartzen, berak hala 
eskatuta apirilaz geroztik ez zuen bizkar- 
tzainik eta politikagintza uzteko asmoa 
ere bazuen.

Hasiera batean hil-kapera 
Zumarragako udaletxean jartzeko asmoa 
izan arren, familiak Madrilera eramateko 
nahia azaldu zuen eta abuztuaren 30ean 
bertako Almudenako katedralean egin zen 
hileta ospakizuna eta ondoren 
Chamartingo hilerrian lurperatu zuten.

Hilketaren eguneko arratsaldean 
Zumarragako Udalak ezohiko bilkura egin 
zuen eta EAJ, EA, PP, PSE-EE eta EBko 
zinegotzien botoekin -EHkoak abstenitu 
egin ziren- Manuel Indianoren hilketari 
buruzko udal akordioa onartu zuen. 
Horren arabera hildakoaren sendiari dolu- 
mina agertu. ETAri “ euskal herritarrek 
behin eta berriro azaldutako elkarbizitza- 
rako borondate demokratikoa”  errespeta- 
tzeko eskatu eta “ ETAren jarduera totali- 
tarioak mehatxatutako herritar guztien 
askatasun eta eskubideak”  defendatzeko 
konpromisoa hartu zuen Zumarragako 
Udalak. Bestalde, Udalak hiru dolu-egun

horietan bandera ofizialak masta erdiraino 
eta zinta beltzez jarriak egon ziren.

Ezohiko bilkurako botazioaren 
ondoren, EHko zinegotziak gertatutakoari 
buruzko iritzia emateko idazki bat irakur- 
tzen hasi zirenean, entzule talde batek era- 
gotzi egin zien “ kanpora” eta “ hiltzaileak” 
oihukatuz. Aretoaren goiko aldean zeuden 
beste entzule batzuek “ Euskal 
Herriarentzat demokrazia” eskatuz eran- 
tzun zietenean, lehenengo taldekoen jarre- 
ra sumindu eta tentsioa areagotu egin zen, 
baina berehala udal batzarra amaitutzat 
ematean, giroa baretu zen.

EH osoko bilkuran irakurtzen 
saiatu zen testuan Manuel Indianoren 
heriotza “ atsekabez”  hartzen duela adiera- 
zi zuen. Hildakoaren senideen samina 
bere egiteaz gain, gertaerak berriz ere eus- 
kal gatazkaren gordintasuna agerian uzten 
duela esan zuen. Gatazkaren konponbide- 
an ekarpenik egiten ez duten gaitzespen 
dinamikak alde batera uzteko dei egin 
zuen EHk, horrelako gertaerak ekiditeko 
balio ez dutela esanez. Gatazkari aurre 
egiteko haren erroak gainditu behar direla 
iritzi dio EHk, eta ildo horretan Lizarrako 
Akordioaren edukia defenditu zuen.

Arratsaldeko 20:00etan hilketa 
gaitzesteko elkarteratzea izan zen 
Udaletxe aurrean. EAJ, EA, IU eta Eusko 
Jaurlaritzako ordezkariek “ ETA aski da. 
Herriak du hitza”  leloa zuen pankarta 
zabaldu zuten eta PP eta PSOEko ordez-

na. Lehen taldean bildutakoek, PSEko 
zinegotziekin batera, manifestazio bat 
egin zuten herrian zehar konzentrazioaren 
ondoren. PP eta PSOEko ordezkariak uda- 
letxe aurrean geratu ziren arren, haiekin 
bilduta zeudenetako batzuk pankarta hartu 
eta hildakoaren denda aurrera abiatu 
ziren, bidean ETAren aurkako oihuak egi- 
ten zituzten bitartean.

Biharamunerako elizkizuna eta 
manifestaldirako deia egin zuen 
Zumarragako Udalak eta bezperan PPk 
atera zuen pankartaren atzean, “ ETA ez, 
aski da”  zioena, egin zuten manifestazioa 
Zumarragara joan ziren agintari politiko 
eta herritarrek. Pankartaren erdi-erdian 
Manuel Indiano hildako PPko zinegotzia- 
ren neska-lagunaren alaba eta bi lehengu- 
su joan ziren. Albo batera Juan Jose 
Ibarretxe EAEko lehendakaria eta bestera 
Aitor Gabilondo alkatea zeuden. Hainbat 
politikari ezagunekin batera, ehundaka 
herritar bildu ziren: guztira 3.000 pertsona 
inguruk osatu zuten manifestazioa.

Manifestazioa isila izan zen, eta 
tarteka txalo zaparradak entzun ahal izan 
ziren; esaterako, manifestazioa Manuel 
Indianoren dendako atarian gelditu zene- 
an. Ordu erdiren buruan berriz udaletxeko 
plazara itzuli eta bezperan ezohiko osoko 
bilkuran onartu zuten agiria irakurri 
zuten: Valeriano Martinez PPko zinego- 
tziak gaztelaniaz eta Aitor Gabilondo 
alkateak euskaraz.
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P e llo  G o n z a l e z  U r r e t x u k o  a lk a t e a k  
U d a l b i l t z a k o  b a t z o r d e  i r a u n k o r r a  u tz i  d u

Pello Gonzalezek uko egin dio 
Udalbiltzako batzorde iraunkorrean zuen 
karguari, indarkeria dela eta “ arrazoi etiko 
eta moralak argudiatuta” . Urretxuko alkate- 
ak uztailean igorri zion gutun bat bere 
alderdiko -Eusko Alkartasuna- lehendaka- 
ria den Begoña Erraztiri, Udalbiltza uzteko 
zuen hartu zuen erabakiaren berri emanez. 
Udalbiltza Euskal Herria nazio gisa eraiki- 
tzeko helburu nagusiarekin sortu zen 
1999ko irailean, Euskal Herriko 1.800 hau- 
tetsi inguruk erakunde nazional berria bul- 
tzatzeko hitza eman zutenean. ETAren aten- 
tatuen itzulerak Udalbiltzan eraginak izan 
ditu eta baita Pello Gonzalezek hartutako 
erabakian ere.

Urretxuko alkateak bere idatzian

esaten duenez, ETAren su-eten garaian “ ilu- 
sio handiz” lan egin zuten Udalbiltzako 
kideek, baina hausturaren ondoren, giroa 
“ nahasi”  egin zen. “ Egoera horretan ez dut 
ez indar, ez konbikzio politikorik EAren 
izenean erakunde horretan lan egiteko, 
zeina definizio falta duen eta, nire ustez, 
norabiderik gabe lan egiten duen” , dio. 
Jarraitzeko “ baldintza pertsonal etiko eta 
moralik”  ez duela ikusten esan du Pello 
Gonzalezek. “ Bizitzeko eskubidearen erres- 
petuak du orain lehentasuna; indarkeria 
desagertuta, edozertaz hitz egin ahal izango 
dugu” , dio. Ildo horretatik, hartu duen era- 
bakia Urretxun EHrekin zuten gobernu 
ituna hautsi izanarekin koherentea dela uste 
du.

UASfER HEZKOR
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Aurten 23 urte 
baino gutxiago dutenentzat 
den Goierriko Itzulia hilaren 
15, 16 eta 17an izango da.
Iazko ekitaldiaren arrakasta 
ikusirik antolatzaileek eta- 
pen ibilbidean aldaketa 
gutxi egitea erabaki dute.
Aurten ere etapa amaierak 
Zumarragan, Santa
Barbaran eta Labeaga kale- 
an izango dira, baina 
Zumarragako etapa
Antiguan amaituko denez 
aurtengo itzulia txirrindula- 
rientzat gogorragoa izateaz 
gain, ikusleontzat are era- 
kargarriagoa izatea espero 
da.

Partaidetzari dago- 
kionez, afizionatu mailako 
Euskal Herriko eta 
Espainiako talde garrantzitsuenek 
Urretxura etorriko direla ziurtatu dute eta 
hauetaz gain, Sidneyko olinpiadetareko 
prestatzen ari diren zenbait txirrindulariz 
osatua dagoen Itera-Lokosphinx talde 
errusiarra ere gure artean izango dugu. 
Talde honek estatu espainiarra aukeratu du 
olinpiadetarako prestatzeko eta azken aste 
hauetan hainbat itzulitan garaipenak lortu 
ditu. Guztira 120 txirrindulari inguruk 
parte hartuko dute aurtengo Goierriko

Itzulian, 18 taldetan banaturik.
Argi dago iaztik Goierriko Itzulia 

antolatzeari ekin dion antolatzaile taldea 
lan eskerga egiten ari dela eta ondorioz 
itzulia 23 urte azpikoentzat Euskal Herrian 
dagoen garrantzitsuenetako bihurtzeko 
bidean dela. Hori dela eta, antolatzaileek 
eskerrak eman nahi dizkiete itzuliaren 
antolaketan laguntzen dieten banakako, 
enpresa eta etapa amaieren babesle diren 
Urretxuko Aldapa eta bi herriotako udalei.

Erabakigarria gerta daitekeen azken 
etapa Labeaga kalean am'aituko da.



A n t i g u a k o  X V II .  m u s i k a l d i a  a b i a n  d a
Irailarekin batera heldu 

zaigu musika klasikoaren garaia. 
Aurtengoa Antiguako Musikaldiaren 
XVII. ekitaldia dugu eta urtero beza- 
la akustika paregabea duen 
Antiguako baselizan lehen mailako 
musikariez gozatzeko aukera dugu 
larunbatero arratsaldeko 7,30etatik 
aurrera. Aurtengo irailak bost aste- 
buru dituenez, bost musika kontzertu 
izango dira. Lehenengoa Piano Jazz 
Triok eskaini zuen jendez gainezka 
zegoen Antiguako baselizan. Piano 
Jazz Trio taldea Asier Polo violonce- 
llojoleak, Pablo Martin Caminero 
kontrabaxujoleak, Noah Shaye bate- 
riajoleak eta Marta Zabaleta piano- 
jole legazpiarrak osatzen dute eta 
besteak beste Granados eta Faure 
maixuen lanak eskaini zizkieten 
baselizan bildu ziren entzuleei.

Joan zen larunbatean 
Aurelio Sagasetak zuzentzen duen 
Iruñako katedraleko Musika-Kaperak 
kantaldia eskaini zuen. Koru hau 
Nafarroako musikagin-tzan dagoen insti- 
tuziorik zaharrena da, 1206. urtekoak bai- 
tira sorrerako estatutuak. Azken urteotan 
susperraldi nabarmena izan du eta bere 
artxiboko partitura argitaragabeak trans- 
kribatu ondoren kon-tzertu ugarien bidez 
penintsula, Europa eta EEBBetan barrena 
aurkeztu ditu. Zumarragan Johan 
Sebastian Bachen hainbat lan kantatu 
ondoren, XVI. eta XX. mendeak bitarteko 
euskal kantu erlijiosoak eskaini zituzten.

Larunbata honetan, hilak 16, 
Lituus Metal Boskotearen txanda iritsiko 
da. Talde hau Euskadiko Orkestra

Sinfonikoko kideek eta Donostia, Iruñea 
eta Irungo kontserbatorioetako irakasleek 
eratu zuten 1989an ganbara taldearen 
errepertorioa erakusteko eta Antiguan 
XVI. eta XVIII. mendeak bitaiteko musi- 
kagileen lanak eskainiko dizkigute.

Irailaren 23an 1997an euskal 
sortzaileak eta partitura berriak sustatzeko 
asmoz sortu zen Ensemble Aksax hiruko- 
tea izango dugu gure artean. Talde honek 
musika mistoaren kontzertuak eskaintzen 
ditu eta instrumentuen eta elektronikaren 
osmosia egiten dute. Aurtengo Antiguako 
Musikaldiko azkenaurreko kontzertua 
izango den honetan, mende honetako 
musikagileen lanak eskainiko dituzte.

Musikaldiari amaiera, hilaren 
30ean, Jesus Maria Unanuek zuzentzen

duen Hondore Abesbatzak emango dio. 
Abesbatza hau Gipuzkoako hainbat abes- 
batzatan zebiltzan zenbait gaztek sortu 
zuten takle kantuan sakontzeko asmoz. 
Hondore Abesbatza erlijio musikan espe- 
zializatua badago ere, bere errepertorioak 
beste alor batzuk ere hartzen ditu. 
Zumarragako kantaldian XVI. mendeko 
Gombert musikagilearen lanak eskainiko 
dituzte.

Aipatu bezala, aurtengo 
Antiguako Musikaldia duela bi larunbata 
hasi zen, baina beste hiru larunbata ditu- 
zue Antiguako baselizaren edertasunean 
eta bere baldintza akustiko bikainek 
lagundurik Euskal Herriko musikaldi 
nagusietako bat den honetaz gozatzeko.

Z u m a r r a g a k o  U d a l a r e n  T r a f i k o  P l a n g i n t z a r e n  n e u r r ia k
Uztailaren amaieran

Zumarragako udalak Trafiko Plangintzan 
erabakitako neurriak ezartzeari ekin zion.. 
Hala, lehenengo urratsa trafiko arauak 
errespetatzen ez dituzten ibilgailuen jabe- 
ak ohartaraztea izan zen. Plangintza ber- 
beraren barne, abuztuaren bigarren erdial- 
dean udal Iangileak seinale horizontalak 
margotzen aritu ziren.

Joan zen astean zumarragarrek 
herriko trafikoak sortzen dituen arazo 
nagusiak, euren jatorria eta konponbideak

biltzen dituen txostena jaso zuten euren 
buzoietan. Zumarragako Udaltzaingoak 
prestaturiko txosten honen arabera, trafiko 
arazo nagusiak autoa espaloian eta zama 
lanetarako eta ezinduentzat gordetako 
guneetan aparkatzeak sortzen dituzte.

Trafiko arazo hauen jatorria 
herriko zenbait gunetan dagoen aparkale- 
ku gabezian, herri barruan mugitzeko 
autoa erabiltzeko dugun ohituran eta beste 
erabiltzaileenganako errespetu faltan 
datza. Udaltzaingoaren ustez aparkaleku

gehiago egokitzeaz gain, herri barruan 
autoa gutxiago erabiltzea eta oinezkoeak 
eta gainontzeko erabiltzaileak errespeta- 
tzea beharrezkoak dira herriko trafikoaren 
egoera hobetzeko.

Trafikoarentzat kaltegarriak 
diren ohiturak saihesteko asmoz, irailaren 
l ln  udaltzainak ibilgailuetan oharrak 
uzten hasi ziren, hauen bidez hilaren 18tik 
aurrera trafiko arauak errespetatzen ez 
dituztenei isunak ezartzeari ekingo diotela 
jakinarazten dute.
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M erka ta ritza  E u ska ld un tze ko  Plana

A l d a p a  T a b e r n a

Mokadutxo finak egiten espezia- 
lista dira Aldapan eta hori nabaria da mos- 
tradore gainean dagoen pintxo aukera ikusi- 
ta. Hogeita bost pintxo desberdin baino 
gehiago daude aukeran, klasikoenetatik 
hasi (patata-tortilla, urdaiazpikoa piperre- 
kin...) eta berritzaileenetara (gula, txaka eta 
urdaiazpikoduna). Aldapan beti pintxo 
berriak egiten saiatzen dira. Bertakoek libu- 
ruetan topatutako errezetatik nahiz beraien 
kabuz asmatutakoekin probak eginaz pin- 
txo berriak sortu eta bezerooi eskaintzen 
dizkigute, eta Aldapa tabernakoen esanetan 
gauza berriak probatzerako orduan ez omen 
gara atzera gelditzen.

Otartekoetan ere aukera zabala 
dago. Hauen artean ere badaude betiko kla- 
sikoen ondoan gauza bereziak (mingaina, 
gazta eta patata bokadiloa esaterako).

Aldapako giroari dagokionez, 
musika aukeratzeko orduan euskal musika 
beti egon izan da. Arduradunaren hitzetan, 
jendeak zerbitzu euskalduna estimatzen 
duen adierazle nabarmena jendeak euskal 
musika eskatzea da. Aldapa Zintzo 
Mintzorekin batera beraien funtzionamen- 
dua euskaratzen ari da. Momentuz kartelak 
eta, paisaia, aldatzen ari dira. Aldaketa 
mantsoa da baina bezeroek estimatuko 
duten ziurtasunarekin ari dira.

y R R E T X Usn OPTIKA-GABINETE AUDIOPROTESIKOA
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M lta ih z  M t l i

t
Iker Antia

Egunon - amets on
Musu bat ge ltokian, ezpainetan. 

Usoak arriskua gainean ikusi arren, hegal 
egiteko pereza. Autobus baten ate hotsa, 
motorrak, jendearen marmarra eta haurra- 
ren orruak. Asperen bat entzuten da. 
Haruntz edo honuntz baina noski geldirik 
ez, norabati joan behar, inora ez bada ere. 
Eseri... ez, ez zutitu. Ibili... ez, ez gelditu. 
Agur (malko bakar bat masailean), iku- 
siarte. Elkar berriro topatzea posible ote?

“ Innovacion, a trevim iento, v ive la : 
Antena 3” , frantsesez ere entzuten dira 
zenbait hitz. Aurreruntz goaz, zuzen. Uda 
honetako zerurik grisena, Buñuel soma- 
tzen dut. Usoak ere Buñuelen oilo bihurtu 
dira; “Ten cuidado, que tambien las galli- 
nas pueden vengarse” .

ren
Hainbeste momentu gozoren ondo- 

besarkada gozoen ondoren

laztan gozoen 
musu...
hortzak usteldu eta odoletan 

dauzkat. Tantaka lepotik zehar bihotzera 
doa. Bihotza, odol putzuan itotzen, hil 
zorian dago. Ezpainartean dudan zigarro- 
aren ke epelarekin berpiztu nahi dut. Lortu 
dudana, berriz, nire arimak asperen ara- 
biarretan ihes egitea izan da. Uuuf... Hau 
askatasuna. Eskuartean dudan oilasko 
otartekoari beste horzkada bat eman diot. 
G aragardoari beste tragoska bat. 
O ilategiko oilarraren kantua entzun dut, 
berriro lo geratzeko agindua. Agur (malko- 
rik ez masailetan), ikusiarte...

Ai! Ezin dut lorik egin. Ohea josto- 
rratzez betea dago. Letxuga hostoez esta- 
li ditut, zortzi kilo oilo pate zabaldu letxuga 
gainean eta eskarola hostoz berriro tapa- 
tu. Etzan eta ametsetik esnatzeko prest 
nago. Egunon.

BtUNTX
LIBURUDENDA

E U S K A L  K U L T U R G I N T Z A ,  S .A .
-Fermin Calbeton, 21 Telf. 420080-420224 

Fax: 422363 20003 DONOSTIA 
-Fermin Calbeton, 30 

Telf. 422696 20003 DONOSTIA 
-Republica Argentina, 4 Telf. 626817 

Fax: 626817 20300 IRUN 
-Arostegieta, z/g. Telf. 673533 
Fax:673500 20400 TOLOSA 
-Ibargarai, 12 Telf. 764050 

Fax: 764050 20570 BERGARA



Ib iu ira Ihaiñmlbatt

N o l a  b i z i  d i t u z u  S a n t a  A n a s t a s i a k ?  

Z e r  d a  g e h i e n  a t s e g i n  d u z u n a ?

Carmen Garcfa
N o rm a lean  gaue tan  u m eak  

a i to n a-am o n ek in  utzi eta 
koad r ilakoek in  atera tzen  gara. 
Herri kiro lak , dantzariak ...  ere 
ikusten  ditugu, b a in a  Euskal 

Ja ia  dut gustukoen .

Ricardo Perez
A halik  e ta  ek in tza  geh iene tan  
parte  hartzen  dugu , gauez  zein 
egunez .  G eh ien  atseg in  du d an a  

G astronom i leh iake ta  e ta  karrozak  
dira, b ie tan  parte  hartzen  baitugu.

Oier Plazaola
Ja iak  batik  bat gauez  bizi ditut, 
b a in a  E uskal  Jai eg u n ean  egu- 
nez ere  k a lera  atera tzen  gara. 
K arro za  egiten  genuen , baina  
lana ze la  eta utzi egin  genuen.

Jon Ander Izagirre
O rm aiz teg in  bizi naizen  arren, 

koadrila  h em en g o a  dut eta  batik  
bat gauez  atera tzen  gara. 

U rre txuko  ja iak  O rm a iz teg ik o ak  
ba ino  g u s tu k o ag o ak  ditut.

Ainhoa eta Oihane Lasa
B atik  bat pa rranda  egiten  dugu , 

ba ina  duela  urte pare  bat 
ka rroza  egiten  ere  hasi ginen. 
B esta lde  koadrilen  eg u n a  ere 

oso  ond o  egoten  da.

Peio Aranburu eta 
Arantxa Beain

A urten  haurra  izan d u g u n ez
ez ingo  gara  gauez  atera, ba ina  
egunez  berarek in  a terako  gara.

E a egunen  batean 
a itona-am onek in  uzterik  dugun!

B IO N A
AROZTEGIA 

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

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

E D U R N E
JAN TZID EN D A

P iedad, 18 «  943 721417 ZUM ARRAG A

___________l__

cJanbtpcir
- D ietetik a
- Estetika

Bidezar, 7 ^ 72 36 52
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Herriko euskaltegietan matrikul;
Ira ila  he ltzea rek in  g a in o n tze ko  ikas te txe ek in  ba te ra  gu re  bi 

h e rr io ta k o  e uska lteg ie k , Udal E u ska lte g ia k  eta B isa s ti A E K k, euren  
a teak za b a ld u ko  d ituz te . B i e u ska lte g ie ta ko  a rd u ra d u n e k in  izan 
gara  2000-2001 ik a s tu rte ra k o  euren  eska in tza  ezag u tze ko  eta in fo r- 
m azio  hau o n d o re n g o  le rroe tan  b ild u  d ug u . A s p a ld it ik  euska raz  
ika s te ko  edo zu re  euska ra  h ob e tze ko  asm oz bazara, z iu r  B isa s tin  
ze in  Udal E u ska lte g ia n  zu re  b eha rre ta ra  e g o k itu ta k o  eska in tza  
izango  duzu la . A n im a  za itez!

Udal Euskaltegian, ohikoa den 
bezala, euskalduntze, alfabetatze eta EGA 
ikastaroak dira eskaintza nagusia. Baina 
horretaz gain, ikastetxeekin elkarlanean 
transmisio kanpaina ere burutzen dute 
eskolaurreko ikasleen gurasoei zuzendu- 
rik. Klase hauetan guraso erdaldunek 
euren seme-alabek ikastetxeetan erabil- 
tzen duten Urtxintxa sistema jarraitzen 
dute. Hala hizkuntza bera landu beharre- 
an, euren haurrek eskolan irakurtzen 
dituzten ipuinak eta abestiak irakurtzen 
eta abesten ikasten dute. Honen helburua 
gurasoak sentsibilizatu eta seme-alabei 
laguntzea da, bestela euskara beraientzat 
hizkuntza berria denez, guztiz arrotz sen- 
titzen baitira. Honen bidez etxea eta ikas- 
tetxearen arteko lotura lortu nahi da eta 
hainbat guraso sentsibilizatzea ere lortzen 
da, eta batzuek euskalduntzerako urratsa 
ere ematen dute. Transmisio kanpaina 
bultzatzeko ikasturte hasieran bi udaleta- 
ko euskara teknikariak ikastetxeetara joa- 
ten dira eta eskolaurreko gurasoekin bile- 
ra izaten dute kanpainaren berri emateko. 
Euskaltegian ikasturtearen arabera gura- 
soak talde ezberdinetan banatzen dituzte, 
bakoitzean euren seme-alabek material 
ezberdinarekin lan egiten baitute.

Hilabete honetan hasiko den 
ikasturtea transmisio kanpainaren hiru- 
garrena izango da eta bere arrakasta iku- 
sirik, euskaltegiko arduradunak alfabe- 
tatze ikastaroak bultzatzeko ere udala eta 
ikastetxeekin batera lan egitea pentsatzen 
ari dira, gurasoen esparrua erakartzeko 
asmoz. Izan ere, azken ikasturtean alfa- 
betatze gelan sei lagun soilik izan dira eta 
Urretxun eta Zumarragan ia 20.000 biz- 
tanle garela kontuan izanik, Udal 
Euskaltegikoek oso ikasle gutxi direla 
uste dute. Honek arrazoi ezberdinak ditu 
euskaltegikoen iritziz: zenbait euskal- 
dunzaharrek konplejuak omen dituzte eta 
beste batzuek, berriz, ez omen dute euren 
burua alfabetatzeko beharrik ikusten.

EGAko ikastaroek, ordea, arra- 
kasta handiagoa dute eta urtero ikasgela 
pare bat izaten dituzte. Ikasgela hauek 
euskaltegira jada alfabetaturik zein eus- 
kaltegian euskaldundu eta alfabetatu dire- 
nek osatzen dituzte.

Bestalde, urte hauetan guztietan 
Udal Euskaltegiek tabernarien, dendarien, 
jubilatuen... mundua jorratu dute lantalde 
ezberdinak euskaldundu eta alfabetatzeko 
asmoz. Egun lan mundua jorratu behar 
dela ikusten dute. Urretxun eta 
Zumarragan oraindik ez da alor hau jorra- 
tu, baina etorkizunean honi aurre egin 
beharko diotela uste dute. Horretarako 
langileei eskaintza erakargarria egin 
beharko zaiela uste dute eta ez lanordue- 
tik kanpo euskaltegira pare bat orduz joa- 
tea eskatu. Irtenbidea lantokietako ardura- 
dunekin akordio batera iristea eta lanor- 
duetako bat euskaltegian ematea izan dai- 
teke Udal Euskaltegiko arduradunen 
ustez. Lan munduan euskararekiko sentsi-

bilizazioa eta tipologia euskalduneko lan- 
tokietan, gutxienez, euskaraz hitz egiteko 
ohitura lortu beharra omen dago.

Dena den, Urretxu eta 
Zumarragan erronka nagusia kalean eus- 
kal giroa sortzea da. Izan ere, kalea eremu 
nahiko erdalduna da gure bi herriotan eta 
euskaltegitik ateratzen diren ikasleek ere 
kalean erdaraz aritzeari ekiten diote.

Bukatzeko, Udal Euskaltegikoek 
euskaltegira informazio zabalagoaz gal- 
dezka beldurrik gabe hurbiltzera animatu 
nahi dute jendea. Udal Euskaltegian eus- 
kara giro jatorrean ikasteko aukera izango 
duzue, norberaren tipologiaren araberako 
ikasgelan. Izan ere, euskaldunzaharrek, 
eskolaurreko ikasleen gurasoek edo EGA 
titulua atera nahi dutenek bere ezaugarriei 
egokitutako klasea aurkituko dute. 
Irailaren 4tik aurrera matrikulazio epea 
zabalik dago eta Udal Euskaltegikoekin 
harremanetan 943 72 33 10 telefonoan 
jarri zaitezkete.
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i t z e k o  e p e a  z a b a l ik  d a
M U R U R

Oinetako konponketa

Larruzko erropen konponketa. 
Guraiza.labana... zorrozketa

Labeaga, 37 URRETXU 
Golden plazoletan

Secundino Esnaola, 16 B 
Tel: 943 72 16 63 

ZUMARRAGA

'  W i  * *

H A R  B O R
ILEAPAINDEOI MIXTOA 
Nekolalde, 3 baxua 

«  943 72 44 42

§ V H 6 0 R
A rt is a u tz a  - a r r o p a k  -  o p a r ia k

N e k o la ld e , 1 
»  943 72 56 58

*

K k

>

Sy ^  Legazpi, 5
j f . -  ^943  726274 
®IA ZUMARRAGA
t  x e / v .

Bisasti AEK euskaltegiak jo an  den 
ikasturtean zabaldu zituen bere ateak den- 
boraldi batean itxirik egon ondoren berriro. 
Leire Cristobale eta A inhoa O sinalde izan 
ziren iaz Zum arragako euskaltegiaren ardu- 
ra hartu zutenak eta oso gustura ageri dira 
lehenengo ikasturte honek em an dituen 
em aitzekin. Hasieratik EGA, alfabetatzea 
eta euskararen hobekuntza ikastaroak ere 
eskaini dituzten arren, lehen urte honetan 
euskaraz ikasi nahi duten ikasleez osatutako 
bi gela izan dituzte. Ikasletako batzuk hut- 
setik hasi dira eta besteak 4. urratsean. 
M artxoa inguruan Ezkio-Itsasotik deitu zie- 
ten, ea bertan klaserik em aterik zuten eta 
bertan ere zenbait ikasle euskaraz ikasten 
aritu dira AEKk bidalitako beste irakasle 
baten laguntzarekini.

Zum arragan aritu diren ikasle guz- 
tiak langileak dira, baina ez dira euskaltegi- 
ra lanak behartuta hurbildu, euren inguruan 
euskaldun jendea zutela eta euskaraz ikaste- 
ko beharra ikusten  zu telako  baizik. 
Langileak izanik. klase orduak lan ordutegi- 
tik kanpo em an dituzte euskaltegian, arra- 
tsaldeko 7etatik iluntzeko lOetara. Ahal 
dulen guztietan ikasleak bi herriotan euska- 
raz antolatzen dituzten ekintzetara eram aten 
eta herritarrak euskaltegira eram aten saia- 
tzen dira. Honela aurten ikasleak Antzerki 
Asteko antzezpen bat ikusten izan dira eta 
diapositiba em analdi bat ere izan dute eus- 
kaltegian. Izan ere, Bisastikoen xedea ez da 
euskaraz irakastea soilik, baita ikasleak eus- 
kal kultura eta giroarekin harrem anetan jar-

tzea ere.
L eire e ta  A inhoa pozik daude, 

ikasleek ikasturte honetan gustura aritu 
direla adierazi baitiete eta denek urrian hasi- 
ko den ikasturte honetan jarraitzeko asm oa 
azaldu baitute. Ikasleek klaseetan gram atika 
modu arinean irakastea, m intzaira solasal- 
dien bidez lantzea eta kalera ateratzea bere- 
ziki eskertu  om en dute. Bi irakasleek, 
berriz, ikasleek meritu handia dutela uste 
dute, lanordua am aitu ondoren euskaltegira 
hiru orduz joateko  borondatea erakutsi bai- 
tute. Hala ere, A inhoa eta Leireren ustez, ez 
da dena baikorra “gure bi herriotan euskara- 
ren ezagutza eta erabilera mailak ezagututa, 
jende gehiago gerturatu beharko litzateke 
euskalteg ie tara  eta euskaraz dakigunok 
ikasten ari direnei gehiago laguntzen saiatu 
beharko ginateke” .

U rrian hasiko den ikasturteari 
begira, Bisastikoak uztailean bi herriotako 
zenbait dendari erdaldunengana joan eta 
euren lanbidean lagunduko dien ikastaroa 
eskaini diete. 12 dendari ikastaroan parte 
hartzeko  p rest agertu  d ira eta hauei 
Gabonak bitartean eguneroko lanean euska- 
raz jarduteko balioko dien 50 orduko ikasta- 
roa eskainiko diete. Honetaz gain, kalea eta 
euskaltegiaren arteko lotura estutzen saiatu- 
ko dira, ikasleak gune euskaldunetan mur- 
gildu eta euskaraz egin dezaten.

Bisasti AEK euskaltegikoek iraila- 
ren 4ean zabaldu zuten m atrikulazio epea 
eta inform azio gehiago nahi baduzue berta- 
ko 943 72 24 57 telefonora deitu dezakezue.

2000ko iraila/ ] ]



G a z te le k u  b e r r ik o  la n a k  

b id e  o n e a n  d ir a

lanean aritu diren gazteen esanetan, 
oso gustura ibili dira. Izan ere, era- 
bakiak denen artean hartzeak eta 
aginduak em ango zituen inor ez 
egoteak laneko giro aparta sortzen 
lagundu du. Lanean 15 lagun ingu- 
ru aritu dira eta kexa bakarra dute: 
neska gutxi hurbildu direla lan egi- 
tera. Hori dela eta, neskak ere 
G aztelekuko lanetan aritzera ani- 
matu nahi dituzte.

Jende asko G azteleku berria  
zabaltzeko prest noiz egongo den 
galdezka ari zaie eta G azte 
Asanbladakoek egokitzapen lanek 
urtebete gehiago gutxienez iraungo 
dutela uste dute. Lanak lehenbaile- 
hen bukatzeko bide bakarra ahalik 
eta jende gehien biltzea da, eta gai- 
nera denontzat izango den 
G aztelekuk  denon parta idetza 
behar!

98ko San Juanen ondoren 
Gazteleku zaharra bota zutenetik, bi 
urte baino gehiago pasa dira eta den- 
bora honetan guztian  U rretxuko 
U rolako trenaren geltoki zaharrean 
joango den Gazteleku berriko lanek 
astiro baina geldiune handirik gabe 
aurrera egin dute. Hasieratik Gazte 
A sanbladako gazteek oso argi izan 
zuten, Gazteleku berriaren egokitze 
lanak eurek burutu behar zituztela eta 
honek lanak astiro xam ar joatea ere 
ekarri du zenbaitetan.

Dena den, udan jendeak den- 
bora libre gehiago duenez eta lanerako 
giroa egokiagoa denez, gazte talde 
handia bildu da Gaztelekun lan egite- 
ko prest eta uztailean eta abuztuan 
geltoki zaharraren berritze eta egoki- 
tze lanek ziztu bizian jo  dute aurrera. 
Gazte hauetako asko sekula eraikin 
baten txukuntze eta egokitze lanetan 
aritu gabeak ziren arren, iaioak ziren 
lagunei esker azkar ikasi dute.

Uda heldu aurretik teilatu berria 
zen G aztelekun ordurarte  eg in iko  lan 
nagusia eta azken bi hilabete hauetan 
barrualdeko lanei eta pareten pintaketari 
ekin diote gazteek. Egoitza berriak dituen 
bi pisuetan gelen antolaketa aldatu beharra

zegoen eta horretarako pareta guztiak bota 
dituzte eta berriak jasotzeari ekin behar 
diote. Beheko solairuan tabernako barra 
eta eskenatokia joango dira eta goialdean 
ek in tza zehatzetarako  soilik zabalduko 
diren gela ezberdinek osatuko dute. Bertan

sukalde bat, bilera gela, inform atika gela 
eta zine gela egitea erabaki dute gazteek 
asanbladan. Beheko solairutik gora igotze- 
ko era ik inaren  kanpoaldean , fron to ira  
em aten duen paretan, igogailu bat egin 
behar dute.

Uda honetan Gazteleku berrian
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festetara- 
prestatzen ari 

al zara? Ea 
orduan ere 
horren formal 
ikusten zaitugun.

^ Z o rio n a k !

A ran tza zu , hori 
da hori mototsa! 
Isabel Pantoja 
berak ere inbidia 
sentituko luke 
ikusiz gero! 
Z orionak!

Iñak i. ondo pasa 
. urtebetetze 

■Jeguna, baina 
B etzazu gehiegiz- 

ko parrandarik 
^eg in ! Zorionak!

Jesus, batzuek 
oporrez goza 
dezaten besteek 
lanean jardun 
behar! Ez zegok 
eskubiderik! 
Z orionak!

L a u ra . argaz- 
kian dirudien 
bezain txintxoa 
al zara? 
Z o rio n ak  eta 
ondo pasa urte- 
betetze eguna.

M aider, nora 
edo nori begira 
ote zeunden 
argazkilariari 
horren arreta 
gutxi jartzeko... 
Z orionak!

lO Ia tz , ez dakigu 
I oporretara nora 
joan  zaren, baina 
bertako eguzkiak 
mesede egin 

j dizula argi dago! 
, t jZ o r io n a k !

iR a k e l, oporreta- 
I tik  lanera buel- 
I  tatzea gogor 
lx am arra  izaten 
Id a . baina umore 
£ hobez hartu 

**ezazu neska!

A sun, oraingoan 
ere argazkilariak 
despistatu xamar 
harrapatu zaitu.
Ea arreta pixka 
bat gehiago jar- 
tzen duzun!

E lizabete, kon- 
taiguzu guri ere 
txistea, ea zuri 
bezain barrega- 
rria iruditzen zai- 
gun! Z o rio n ak  
eta ondo ibili!

Itz iarrek  bezalako 
irrifarre diztiratsua 
izan nahi baduzue, 
badakizue, goxoki 
gutxiago eta sagar 
gehiago! 
Z orionak !

Jesus. argi ibili 
katekistekin, 
konturatzerako 
eliza merendale- 
ku bihurtuko 
dute eta! 
Z o rionak !

I
Jo su . zu ere 
arreba bezain 
saltseroa al zara? 
Ez da pakerik 
izango zuenean... 
Z orionak !

L eire , ondo pasa 
urtebetetze 
eguna eta segi 
orainarte bezain 
irrifartsu. 
Z orionak!

M aite. begirada 
galdua eta pen- 
tsakor ikusten 
zaitugu... zertan 
ibiliko ote zinen 

|  uda honetan! 
Z o rionak !

M ikel. aldamene- 
an neska jarri zai- 
zula eta gorritu 
egin al zara? 
Z o rio n ak  eta 
eskaini iezaiozu 
irrifarre bat sikira!

O lga,
Portugalera joan 
eta lagunei toai- 
larik ez ekartzea 
ere! (Hotelean 
ostutakoak siki- 
ra...) Z orionak!

S aioa. zu bai 
mototsak egiten 
iaioa! Z o rionak  
eta ea hurrengo- 
an irrifarre txiki 
bat eskaintzen 
diguzun!

A m aia. noiz 
topatu behar dun 
hire bihotzeko 
mutil galaia? 
Z o rio n ak  eta 
segi beti bezain 
saltsera!

Jo n , udan iloba 
pasiatzeko astirik 
hartu al duzu? 
Zuri tokatzen 
zaizunerako 
entrenatzen hasi 
beharko zara...

E steban , nori 
zuzendua zijok 
begirada “pika- 
ro” hori? Hi haiz 
hi pajaroa! 
Z o rio n ak  eta 
ondo ibili!

Itz ia r , hori da 
hori alaitasuna! 
Nabari da bai 
Urretxuko ja iak  
gertu ditugula! 
Z o rio n ak  eta 
ondo pasa!

Jo n , Siberiara 
joan al zara opo- 
rretara?

^  (Hainbeste erropa 
L  jsoinean jantzita 

— ^ f N l e z  zenuen ez 
^gjH M k^hotzik pasako!

Jo x ep a  A nttoni.
* hainbeste arlote 

artean funda- 
mentu pixka bat 

Jduen bakarra 
<izango zara!

|  ^ Z o r io n a k !

L iern i. hori da 
hori irrifarrea! 
Zorionez gainezka 
zaudela dirudi... 
U morez hartu 
duzu urtebete 
zaharragoa izana...

M anolo . esaiozu 
argazkilariari 
hurrengoan hobe- 
to enfokatzeko! 
Z o rio n ak  eta 
ondo pasa urtebe- 
tetze eguna!

M ikel. zuk ere 
“biba er Beti 
manke pierda!” 
diozu ala taldez 
aldatu al duzu 
jada?
Z orionak!

■ |O t x a n ,  urtero 
J 8|  zoriontzen haugu 
H c t a  oraindik ez 

zekiagu hire ezi- 
zen xelebre 
horren jatorria! 
Z orionak!

U nai, zertan ibili 
zara oporretan? 
Hori da hori irri- 
farrea ekarri duzu- 
na... Z o rio n ak  eta 
segi horren irri- 
fartsu!

A n d er, perretxi- 
ko bila al 
zabiltz! Horren 

>■ konzentraturik 
jarraitzen baduzu 
saskia berehala 
beteko duzu!

B atirtze . udako 
festetan ere txu- 
patxusa ahoan 
zenuela ibiii al 
zara? Beste zer 
edo zer ere sartu- 
ko zenuen...

G ariko itz . naba- 
ri duk bai argaz- 
kian ateratzeko 

i irrikitan hengoe- 
la! Z o rio n ak  eta 

la la itu  ezak aur- 
|p e g ia  motel!

Ja im e . buruma- 
kur xamar ikus- 
ten haugu, 
m otel! Ea feste- 
tan zerbait alai- 
tzen haizen! 
Z orionak!

Jo n e , alaitu 
ezazu aurpegia 
neska! Eskolara 
itzultzea gogorra 
da, baina Iagune- 
kin izateko auke- 
ra izango duzu.

J u a n  M ari. ea
egunen batean 
argazkidendatik 
pasa eta argazki 
berri bat atera- 
tzen duzun! 
Z orionak!

L ourdes, uda 
ospitalean galdu 
baduzu ere, itxu- 
raldaketa onera- 
ko izan dela 
onartu beharra 
dago! Z orionak!

M arcos, ez al 
zizuten argaz- 
kian ateratzen 
uzten? Ez egin 
kasurik eta pasa 
aurrera! 
Z orionak!

N aia ra . cskolara 
bueltatzea ez da 
oso gustukoa, 
baina alaitu 
ezazu aurpegi 
hori neska! 
Zorionak!

A ndres. oraingo- 
an ere norbaitetaz 
trufatzen ari al 
haiz? Hi haiz hi 
adarjolea! 
Z o rio n ak  eta 
eutsi umore onari!

J o n  M ikel. orde- 
nagailuaren 
azken barrabas- 
keriak zur eta lur 
utzi hauela ziru- 
dik! Z orionak!

K ris tina . kapela 
buruan eta ibili 
munduan! Uda 
honetan Kenian 
izan al zara 
safary batean? 
Z orionak!

Luis. bapo jan 
eta edango duzu 
zuk... ez duzu 
batere itxura txa- 
rrik behintzat. 
Z o rio n ak  eta 
ondo seg i!

M aria  Jesus. 
udako kantua 
atera zenuenetik 
lehenengoz zure 
berri dugu! 
Z o rio n ak  zuri 
eta zure txoriei!

N erea, hiru anai- 
arreba eta hiru- 
rak urrian jaioak! 
gurasoek ez 
zuten kalefazio 
gastu handirik... 
Z orionak!

Ezin al zineten pixka bat gertuago 
Ijarri argazkian ateratzeko? Juxtu- 
juxtu sartu ahal izan zaituztegu 
bioi batera! Ramon, “arriniatu” 
hadi pittin bat gehiago emazteari! 
Z o rio n ak  R anion  e ta  A ran txa!

O rm aza b a l. urte- 
ko egunik onena 
aukeratu huen 
jaiotzeko! Lasaitu 
hadi, mendekuak 

^«ez dik inora era- 
«j mango eta! ñ

Ez dakigu muti- 
lak zure argazkia 
izango duen, 
badaezpada hona 
hemen bat karte- 
ran gorde dezan! 
Z orionak!

C onsuelo  y con 
paredcs... halakoa 
izatearekin kon- 
formatzen gara 
behingoz guraso- 
en etxetik joateko! 
Z orionak!

Igor. zer demon- 
tre egiten duk 
hor? Z o rio n ak  
eta segi ezak

irrifartsu!

Ja ione . ea
hurrengoan irri- 
farre naturalagoa 

digu- 
zun. neska! 
Z o rio n ak  eta 

ibili!

Jo seba . altxa 
ezazu burua, bai, 
aurrealdean ditu- 
zun bi buruhan- 

estali egin- 
go zaituzte eta! 
Z orionak!
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IRAILAK 14, OSTEGUNA
20:00 - Hitzaldi-erakusketa: “M akailaua”, Akelarre elkartean (Akelarre elkarteak antolatutako Hamabostaldi Gastronomikoaren barruan).

IRAILAK 15, OSTIRALA
Goierriko XIX. Txirrindulari Itzulia.

IRAILAK 16, LARUNBATA
Goierriko XIX. Txirrindulari Itzulia.

10:00 - Santa Anastasietako II. Xake Ihardunaldiak.
Ederrena pilotalekuan. Izena ematea: aldez aurretik Kultur Etxean; egunean bertan, frontoian, 9:45ak baino lehenago.

13:00 - Herriko taberna eta jatetxeen arteko “I Pintxo Lehiaketa eta ardo dastaketa”, Areizaga-Kalebarren enparantzan.

TXALAPARTA EGUNA (Zuhaitzaren Soinua Kolektiboak antolatuta)
9:00 - Diana mendi tontorretan.
12:00 - Iparragirre Plazan, Txalapartarien deia. Ondoren, poteo herrikoia trikitilari, albokari eta erraldoiekin.
19:00 - Sagardo dastaketa eta txistorrada, Avenidan eta dohainik. Girotzeko txalapartari eta trikitilarien laguntza izango dugu.
22:30 - Iparragirre Plazan, Txalaparta jaialdi erraldoia honako partehartzaile hauekin: Mendiaraz Anaiak (Urretxu), Txukunak (Gasteiz),

Zuhaitzaren Soinua Kolektiboa (Urretxu), Zugarramurdi (Sestao), Uharteko Txalaparta Tailerra eta Hernaniko Txalaparta Eskola. 
Laguntzaileak: Jon Maia eta Lurra Dantza Taldea. Aurkezlea: Andoni Salamero.
Oharra: Eguraldi txarra eginez gero, Aldiri Kiroldegian izango litzateke.

IRAILAK 17, IGANDEA: JUBILATUAREN EGUNA
12:15 - Jubilatuak eta Udal Korporazioa elkartuko dira Egoitzan; Txistulari Taldeak lagunduta, meza entzutera joango dira.
12:30 - Meza Martin Deunaren Eliza Nagusian.
13:15 - Urretxu eta Zumarragako “Goizalde” jubilatuen elkarteko abesbatzaren kontzertua San Martin de Tours elizan.
Ondoren “Lurra” Dantza Taldearen saioa Iparragirre Plazan (euria eginez gero pilotalekuan egingo da ekitaldi hori).
14:00 - Bazkaria Ederrena pilotalekuan. Menua: Marmitakoa, oilasko errea entsaladarekin eta sagarrezko pastela.
16:00 - Kiñu orkestak bazkalondoa alaituko du, eta jubilatuek hainbat iharduera egingo dute. Gainera opariak zozketatuko dira.
18:30 - Agurra, Agur Jaunak abestuaz.

II. HERRI ARTEKO EGUNA (“Mairi” Emakumeen Elkarteak antolatuta)
Areizaga-Kalebarren plazan jarritako erakustokietan Andaluzia, Gaztela-Leon, Extremadura, Galizia, Errioxa eta Euskal Herriko informazioa turistikoa topatu ahal 
izango da. Bertan herri hauetako produktuak dastatzeko auekera izango dugu. Goizez, Hetatik 14:30ak arte. Arratsaldez, 5etatik 9ak arte. Arratsaldeko 
18:00etan Urretxu-Zumarragako Albero talde andaluziarraren ekitaldia.

IRAILAK 19, ASTEARTEA
20:00 - Hitzaldia: “Sukaldaritza eta kom unikabideak", Urretxuko Udaletxeko Areto Nagusian.

IRAILAK 20, ASTEAZKENA
20:00 - Iparragirre Plazan, “Santa Anastasia Jaiak orain dela 10 urte” bideo emanaldia (Euskal Jaia taldeak antolatuta).

IRAILAK 21, OSTEGUNA
20:00 - Hitzaldi-erakusketa: “Idiazabal gazta”, Akelarre elkartean.
20:00 - Iparragirre Plazan, “Santa Anastasia Jaiak 1999” bideo emanaldia (Euskal Jaia taldeak antolatuta).

IRAILAK 22, OSTIRALA
18:30 - Mundo Mejor, San Martin eta Pagoetatik Urretxuko erraldoi eta buruhaundiak (“Aldiri K. E: konparsa”) aterako dira. Auzo bakoitzean txokolatada bat egingo

da eta ondoren hasiera emango zaio ibilaldiari trikitilari eta dultzaineroen laguntzaz, Iparragirre Plazan amaituko delarik.
19:00 - Udal Musika Tailerraren eta Txistulari Elkartearen kalejira gure kaleak girotzeko.
Ordu berean areto barruko futbola, Aldiri Kiroldegian.
20:30 - Iparragirre Plazan: Alkatearen pregoia, kainoiaren danbada eta ikurriñen jartzea Udaletxeko balkoi nagusian.

Trikitilariak, txistulariak, erraldoi eta buruhandiak, Udal Musika Tailerra eta “Biznietos de Celedon” txaranga elkartutako jendea dantzan jartzeaz arduratuko dira. 
Ondoren, “Biznietos de Celedon” txaranga Urretxuko kaleak girotzen ibiliko da goizalderarte.

23:00 - Urretxuko Musika Tailerreko Bandaren eskutik, dantzaldia Iparragirre Plazan. Eguraldi txarra eginez gero, Ederrena pilotalekuan.
00:00 - Gernikako Arbola Plazan Urgabe taldearekin dantzaldia. Eguraldi txarra eginez gero, Ederrena pilotalekuan izango da.
Ordu berean, txosnatan rock kontzertua.
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IRAILAK 24, IGANDEA: EUSKAL JAIA
10:00 - Txistulari, trikitiiari eta dultzainero taldearen kalejira.
11:00 - “Euskal Jaia eguna argazki konzentrazioa” Ekitaldi honen bitartez Urretxuko Euskal Jaian egun bat

igaro nahi duten argazkizale guztiak bildu nahi dira. Egun honetan izango diren jai-ospakizunek osatu- 
ko dute gai zerrenda. Izen ematea eta informazioa Urretxuko Kultur Etxean.

Goizeko Euskal Jaialdia Aldiri Kultur Elkarteak eta Artisau Batzordeak antolaturik:
11:00 - Lizeoko enparantzan Tolosa, Beasain, Andoain, Ordizia, Etxarri, Legazpi eta Urretxuko erraldoiak

bilduko dira, gero kalejiran Iparragirre enparantzaraino joateko, bertan balsa dantzatuko dute
eta kaleak alaitzen jarraituko dute.

11:30 ■ Iparragirre plazan, sagardo eta txistorra dastapena. Herriko trikitilariek, dultzaineroek, bertsolariek,
abeslariek, txalapartariek, dantzariek eta erraldoiek herria girotuko dute eta ekitaldi berezi bat eskaini- 
ko dute. Uztarrien erakusketa ere izango da.

12:30 - Meza Nagusia Martin Deunaren Eliza Nagusian.
17:30 - Karrozen ib ilaldiaren irteera Mugitegi industrialdetik.
18:30 - Gernikako Arbola Plazan, Urretxuko txalapartarien eta Zuhaitzaren Soinua Kolektiboaren saioa.
19:15 - Ibilaldiko lehenengo karrozak Gernikako Arbola Plazan sartzen hasiko dira. Denak plazara heldu ondo-

ren, epaim ahaiaren erabakia jakinaraziko da.
23:00 - Gernikako Arbola Plazan, dantzaldia Suan Blai taldearen eskutik.
23:30 - Zintzo-Mintzo taldeak antolatuta, Euskararen aldeko kandela piztea, Gernikako Arbola Plazan.
00:00 - “Bedaioko ingurutxoa”, dantza herrikoia, Gernikako Arbola Plazan.
Ondoren, dantzaldiak jarraituko du goizaldeko 3:30ak arte.

IRAILAK 30, LARUNBATA
Urretxuko IX. m endiko bizikleta proba.

IRAILAK 23, LARUNBATA
Goizean zehar Id iazabalgo gazten Lehiaketa eta sagardo dastaketa, Areizaga-Kalebarren Plazan. Akelarre 

Gastronomi Elkarteak antolaturik.
9:00 - Avenida berrian, Abelgorrien lehiaketari hasier emango zaio. “Secundino Esnaola” Musika 

Ikastetxeko trikitilariak bertan izango dira giroa alaitzen.
11:00 - Urretxuko erraldoi eta buruhaundiak Pagoetatik irtengo dira Iparragirre plazaraino etortzeko.
12:00 - Goming-a Lizeoko plazan. Ordutegia: goizez 12etatik 2etara, arratsaldean 6:30etatik 9:30etara eta

gauean 11:30etatik 2:30etara.
12:00 - Egun osoan zehar luzatuko den herriarteko “24 orduko irratsaioa” Santa Barbaran LUZ irratizale tal-

deak antolatuta.
12:30 - Ganadu lehiaketaren sari banaketa eta jarraian bertsolarien saioa.
13:00 - A izkolarien erakustaldia Gernikako Arbola Plazan. Anjel Arrospide aizkolariaren ahalegina, 3 metroko

enborra ebakitzen.
16:30 - Haurrentzako dantzaldia, “Biruri Sound” disk-jockeyaren martxarekin, Zubimusu plazan.
1 7 :0 0 - Haurrentzako txokolatada.
15:30 - Santa Barbarako bidean, plater tiraldia. Izen ematea, arratsaldeko 7ak arte. Entrenamenduak, goize-

ko 10etatik 1ak arte.
18:00 - Herriarteko XIII. Folklore Jaialdian parte hartuko duten “Esbart dansaires de Sant Joan de

Vilatorrada” (Bartzelona) eta “Alegrias de T iem bles” (Tem bleque-Toledo) taldeen desfilea.
18:00 - Ederrena pilotalekuan, XXV. Gastronom i Lehiaketa hasiko da. 9etan sari banaketa eta afaria.

Afalondoa Akelarre txarangak alaituko du.
19:00 - Gernikako Arbola enparantzan, Herriareko XIII. Folklore Jaialdia.
23:00 - Iparragirre Plazan, txistularien kontzertu nagusia. Eguraldi txarra eginez gero, Aldiri Kiroldegian.
Goizeko 3 t ’erdiak arte Akelarre txaranga kaleetan zehar arituko da.
00:30 - Gernikako Arbola Plazan, dantzaldia Oropendola orkestarekin.
7:10 - Zezenak, Urola geltoki zaharraren ondoko plazatxoan.

IRAILAK 25, ASTELEHENA: KOADRILEN EGUNA
12:00 - Koadrilentzako zezenak eta haurrentzako poniak, Urolako zezen-plazatxoan, “Iraunkorrak” txa- 

rangaren m usikaz alaiturik.
11:30 - Haurrentzako jolasak Iparragirre Plazan, eguerdiko 2ak arte: Gaztelu puzgarriak, gargantua, etab. 
Ondoren, "Iraunkorrak” txaranga eta koadrilen musika alaiaz lagundurik, herri kalejira.
14:30 - Herri bazkaria Avenidan.
16:00 - Haurrentzako jolasak, Iparragirre Plazan, arratsaldeko 6ak bitartean.
17:00 - Bazkarian erabilitako mahaiak jasoko dira.
18:00 - Gernikako Arbola Plazan herri kirol jaialdi ikusgarria.

Kaskara jokua: Urretxuko Larrea anaiak Zumarragako Perez Bastarrika anaien aurka. 
Harrijasotzaileak: Izeta III.k eta bere semeak harri ezberdinekin beren saioak egingo dituzte. 
Aizkolariak: Olasagasti eta Aranbarri (Elorriaga) bikotea Arrospide eta Azurmendiren aurka.

18:30 - “Petrikiloak” haurrentzako antzerkia, “Hankagorri” taldearen eskutik Zubimusu enparantzan.
21:00 - Kantu-afaria Avenidan musikarien laguntzaz, Zintzo-Mintzo elkarteak antolatuta.
23:00 - Gernikako Arbola Plazan, dantzaldia Egan taldearen eskutik.

C  H  I A  R A
Etxerako lentzeria 
Oparitarako gaiak

Labeaga, 33-C behea ^  7 2  51 18  

Madaia plazoletan 
20700 URRETXU

TABERNA

JATETXEA

Piedad kalea, 14 943 72 08 19
ZUM ARRAGA

Belardenda, dieta eta errejimen 
elikadura 

Labeaga 31 ■n-943722780
URRETXU

Legazpi, 5 
® 72 11  55  
Zumarraga

Labeaga, 43  
® 72 16 81  

Urretxu

Kale nagusia,5 
® 73 04 19  

Legazpi

* ZURE ESTUDIOA *

GOSARIETAN BEREZITASUNA 
GOIZEKO 6etan ZABALTZEN DUGU

OSINALDE
KRUASANDEGIA

TABERNA
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P i r i n i o a k  

t x i r r i n d u z

Badira urte batzuk A itzoi Jauregiri, Haritz 
Arbizuri, Mikel Artolazabali eta A itor Gaidosi 
bizikleta zaletasuna piztu zitzaienetik eta ordu- 
tik  hona, urtero udaberria aldean eguna luza- 
tzen hasten denean, astean bizpairu egunetan 
ateratzen dira. Azken urteotan oporrak ere bizi- 
kleta gainean igarotzeko ohitura hartu dute eta 
bai Santiago Bidean baita Irlandan pasatu 
dituzte oporraldiak. Aurten ere paraje berriak 
ezagutzeko bizikleta erabiltzea pentsatu dute, 
baina erronka gogorragoa jarri diote euren 
buruari: Geronako kostaldera trenez joan eta 
Pirinioak puntatik-puntara zeharkatu ondoren 
etxeko atariraino bizikletaz iristea. Horretarako 
lagun batek utzitako liburuan ezarritako egita- 
raua jarraitu dute eta hamabost egunetan 1.140 
kilometro egin ondoren etxean bueltan dira.

N olatan  hasi z in eten  b iz ik letan  ib iltzen?
A spaldi hasi ginen mendi bizikle- 

tan noizean behin ibiltzen, baina urte bate- 
an Santiago Bidea egitea erabaki genuen 
eta ordu tik  ez  diogu ib iltzeari utzi. 
Koadrilako zenbait lagun hasi ginen elka- 
rrekin ibiltzen eta orain koadrilako beste 
batzuk ere anim atu behar direla dirudi. 
Dena den, ez gara urte guztian bizikletatik 
jaisten  ez diren horietakoak, normalean 
eguna luzatzen hasten denean hartzen dugu 
bizikleta eta uda ondoren utzi egiten dugu.

Z er irteera  eg in  d itu zu e ora in arte?
Duela urte batzuk Santiago Bidea 

egin genuen eta iaz Irlandan izan ginen. 
Aurten ere oporretara bizikletaz joateko 
asm oa genuen eta herriko zenbait lagunek 
Pirin ioak b iz ik letaz zeharkatu zituztela 
genekienez, gu ere animatu egin ginen. 
Beraiengana inform azo bila joan  ginenean

bidaia hau egitea merezi zuela esan ziguten 
eta otsailean jada erabakia hartua genuen.

“Gogorrena mendateak 
igotzea izan da, noski. 

Tourmalet eta 
San Martingo Harria 

bereziki gogorrak 
iruditu zaizkigu”

A sko prestatu  al zarete?
L ehenengo irteera sagardotegi 

garaian egin genuela gogoratzen dugu, 
ondoren sagardo teg ira  jo an  baikinen. 
Ordutik astebururo ateratzen hasi ginen eta 
ordua aldatu zutenetik  astegunetan ere

aritu gara. Dena den, guztira mila kilome- 
tro baino zertxobait gehiago besterik ez 
dugu egin eta nahikoa izan da. Nik 300 
kilom etro soilik egin ditut (Haritz) joan 
aurretik, baina urtean kirola egiteko ohitu- 
ra dut.

N ola  p restatu  zen u ten  b idaia?
Laneko bati Pirinioak txirrinduz 

zeharkatzeko ibilbidea dakarren liburua 
eskatu nion (M ikel) eta bertan azaltzen den 
egitaraua ia goitik-behera jarraitu  genuen. 
Bestalde, bidaia hau egina zuten lagunek 
ere in form azioa eskaini ziguten. 
Beharrezko guztia bizikleta gainean era- 
man behar genuenez, beharrezko arropa, 
kanpin-denda eta elikagai energetikoak 
soilik sartu genituen alforjetan; bakoitzak 
12 bat kilo.

N ola  an to la tzen  zen u ten  eguna?
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Goiz jeiki eta ondo gosaldu ondo- 
ren, bizikletaz 70 bat kilom etro egiten 
genituen egunero  eta arratsaldeko 4ak 
inguruan etapa am aitzen genuen. Bidean 
elikagai energetikoak soilik ja ten  genituen, 
baina helm uga herrira heltzean, kanpinean 
lekua hartu ondoren, m erienda oparoa egin 
eta gauero ja tetxe edo tabernaren batean 
afaltzen genuen. Kanpinetan lekua topa- 
tzeko ez dugu arazorik izan, baina kanpin 
pare batean erreka alboan, uholdeen arris- 
kua zegoela jartzen  zuen kartelaren ondo- 
an, jarri gintuzten. Beste gau batean jabea- 
ri baim ena eskatu eta zelai batean jarri 
genuen kanpin denda.

E u riak  arazor ik  sortu  al d izue?
A razoren bat izan dugu, baina 

normala da, ezin baita Piriniotan 15 egune- 
tan jarraian  eguraldi ona egitea eskatu. 
A ndorran geundela , gauean sekulako 
zaparrada izan zen eta denda barrura ura 
sartu zitzaigun. A itzolek hankak plastikoz- 
ko poltsa baten barruan sartu eta potzu gai- 
nean zituela lo egin behar izan 
zuen. Bestalde, Bonaiguan nahi- 
ko eguraldi petrala tokatu zitzai- 
gun, kazkabarra ere izan zen, eta 
b iz ik le ta  gainean  m ajo busti 
ginen. Gau hartan hostal batera 
joatea erabaki genuen eta arropa 
hurrengo egunerako lehortzea 
lortu genuen.

G au etan  ez al zen u ten  p arran- 
daren  b at eg itek o  ten taziorik?

Frantzia aldean ez zuen 
gogo handirik em aten, ez bai- 
tzegoen batere girorik. Isaban 
izan ginenean, berriz, tentazioa 
izan genuen baina bertan lo egi- 
teko lekurik aurkitu ez genuenez 
alboko herri batera joan  behar 
izan genuen eta akabo tentazioa!
D ena den, azken gaua 
Hondarribian igaro genuen eta 
bertan bidaiaren am aiera ospa- 
tzeko aukera izan genuen.

“Ez da sekulako 
prestaketa behar 

honelako bidaia egiteko, 
edonori gomendatuko 

genioke bidaia hau”

Z er izan  da  gogorren  egin  za izu en a?
O rokorrean aldapa guztiak gogo- 

rrak egiten dira, baina hori bizikletan ibil- 
tzearen nekeak dira. Dena den, Tourm alet 
eta San M artingo Harria bereziki gogorrak 
iruditu zaizkigu. San M artingo Harrian 
zulatze pilo bat izan genituen gainera eta 
nazka-nazka eginda bukatu genuen. Larrau 
alde bigunetik igo genuen eta eskerrak, 
alde gogorra ja isteko  ere bildurgarria bai- 
tzen!

G ertaera  b erezir ik  b izi al duzue?
Gure ibilbide berbera egiten ari

ziren Lasarteko batzuekin sarritan topatu 
ginen, nahiko xelebreak beraiek. Lo aur- 
kitzen  zuten  edozein  aterpetan egiten 
zuten, butanillo eta guzti joan ziren eta 
bide erdian atsedenald i hartzen zuten 
bakoitzean deneta tik  erretzeko  ohitura 
zuten. Bestalde, Frantzia aldean jendeak 
alforjak jarri eta bizikletan bidaiatzeko 
hemen baino ohitura gehiago dutela irudi- 
tii zaigu, sarritan adineko jendea ere gu 
bezala ikusten baikenuen.

J en d ea  h on elak o  b id a iak  eg itera  an im a- 
tuko  al zen u k ete?

Bai, guk behintzat prim eran pasa 
dugu eta ez da aparteko prestaketarik 
behar bizikletaz bidaiatzeko. A ldapa gora 
noizbait “bururatu zait ba hau!” pentsatu 
dugu, baina ez gara inolaz ere damutu. 
Hori bai, honelako bidaia egin aurretik 
lehenago egin duen batenbatekin hitz egi- 
tea komeni da eta Frantzia aldera joanez 
gero kom uneko papera eram atea ere bai, 
bertako kanpinetan ez baitute halakorik.

j/ fe r r e te n a RAVO, S.L.
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J u a n l u  E s c u d e r o
Nahiz eta umetan taxista izan nahi zuela esan, Loiolako La Sallen ikasten ari 
zela antzerkiaren mundua ezagutu eta oso argi ikusi zuen Juanluk zein zen 
bere bokazioa. Hori dela eta, Zumarragara itzuli zenean, herriko Karmakros 
taldean antzezten aritu zen eta ordutik ez da ez geldirik egon: Donostiako 
Antzerki Eskolara joan zen antzezpena ikastera eta Geroarekin, Arriagako 
konpainiarekin, Madrilgo El Crucerekin, Adosekin... makina bat lan antzeztu 
ditu.
Azken urtea Urretxu-Zumarragako Antzerki Tailerreko lagunekin lanean buru 
belarri igaro ondoren, uztailean “El regreso” antzezlana aurkeztu zuten 
Pagoeta Antzokian. Juanluk zuzendari lanak bete ditu eta emaitzarekin oso 

gustura ageri den arren, benetan atsegin duena antzeztea denez, azken hilabeteak estatuan zehar arra- 
kasta itzela izaten ari den “Manolito Gafotas” antzezten eman ditu Ados antzerki taldearekin. Datozen 
hilabeteetan antzezlan honek zeharo lanpeturik izango duen arren, Juanlu ez da geldirik egotea atsegin
duen horietakoa eta bere buruan proiektu ugari dabilzkio biraka, hala nola, Oscar Cadiernorekin batera
Pulp Fiction antzezlana prestatzea eta Antzerki Tailerrarekin UTBn emititzeko telesail bat prestatzea.

-Zer izan nahi zenuen umetan?
Taxista.

-Aisialdian zer egitea atsegin duzu?
Denbora galtzea, kirola egitea, irakurtzea, proiektu 
berriak prestatzea...

-Bizitzeko toki bat?
Alboan mendia duen Euskal Herriko kostaldeko edozein 
herri.

-Zinea ala antzerkia?
Zinea nahiago dut.

-Zer nahiago duzu, zuzentzea ala antzeztea?
Zuzentzea polita den arren, antzeztea nahiago dut. 

-Antzoki bat?
Zelai-Arizti, zabaltzen denean.

-Antzezlan bat?
Alfonso Sastreren “La taberna fantastica” .

-Non da ikuslegorik onena?
Cangas de Morrazora joan ginenean txunditurik gelditu 
ginen, jendeak kalean gelditu egiten gintuen eta.

-Drama ala komedia?
Komedia oso esker onekoa da.

-Joseba Apaolaza ala George Clooney?
Joseba Apaolaza.

-Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea?
Sigourney Weaberrekin hitz egitea gustatuko litzaidake. 

-Norekin pasatuko zenuke asteburu bat?
Lagunekin.
-Ilehoriak ala beltzaranak?
Beltzaranak.

-Egindako azken oparia?

Manta bat.

-Eta jasotakoa?
Bota batzuk eta Tonino Carotoneren diska.

-Data bat?
Nire jaioteguna, 1965eko abuztuaren 18a.

-Neska izen bat?
Maialen oso gustukoa dut.
-Zein egunkari irakurtzen duzu?
Eskuartera heltzen zaizkidan guztiak irakurtzen ditut, 
baina normalean Gara.

-Gustuko telebista saioa?
Carlos Soberak aurkezten duen 50X15.

-Bereziki gorroto duzuna?
Ramon Garci'ak eta Jose Luis Morenok aurkezten dituz- 
tenak.

-Liburu bat.
Noah Gordonen “El medico” .

-Filme bat.
Pulp Fiction eta Airbag.

-Gustuko abestia?
Nino Bravorenak, Mexikoko iraultzakoak...

-Soinu bat.
Euriarena, ohean nagoenean.

-Usain bat.
Lur hezearena.

-Ukitzeko...
Erreketako harriak.

-Janari bat.
Arroza asko atsegin dut, edozein eratara prestatua.

-Ura ala...
Ardoa, mota guztietakoa, eta garagardoa.
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2000-2001 IKASTURTEKO  
EUSKARA IKASTAROAK

Eskaintza
EUSKALDUNTZE, 

ALFABETATZE ETA EGA 
Modulo eta ordutegi zabalak. 

Bekak.

Bulego ordutegia
Goizez: 09:00-13:00 

Arratsaldez: 15:00-19:00

Matrikulatzeko epea
Irailaren 1 etik 22ra.

16 urtetik gorakoentzat. 
Berri gehiago 

Udal Euskaltegian.

URRETXU-ZUMARRAGAKO  
UDAL EUSKALTEGIA

Labeaga kalea, 40 A 
(Belausteai plaza berria) 

URRETXU 
Tel.: 943 72 33 10

euskaltegi.urzum@udal.gipuzkoa.net

mailto:euskaltegi.urzum@udal.gipuzkoa.net
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