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Premiazko telefonoak
Ludoteka

	

943 14 32 64
Tren geltokia

	

943 86 11 27
Taxi geltokia

	

943 86 13 60
Bake epaitegia

	

943 86 00 67
Posta

	

943 86 15 00
Udaltzaingoa

	

943 86 18 70
Pilotalekua

	

943 86 21 72
Larrialdi zerbitzua

	

943 46 11 11
Txomin Agiae euskaltegia 943 86 02 48

Kultur Etxea

	

943 86 10 56
Polikiroldegia

	

943 86 20 21
Gurutze gorria

	

943 86 10 93
Udaletxea

	

943 86 50 25
Gizarte Zerbitzuak

	

943 86 22 00
Osasun zentrua

	

943 86 08 62
San Juan Egoitza

	

943 86 12 73
Pentsiodunen Egoiua

	

943 86 17 00
Musika eskola

	

943 86 11 83
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Zumaiako Gurutze Gorria, larrialdian

ataria

taorka Zabaleta

Ez da denbora gehiegi pasa Zumaiako herria behar bezala larrialdi

zerbitzu bat eskatzeko mobilizatu zenetik . Bilerak, manifestazioak,

kontzentrazioak han eta hemen . . . Ez du euri gehiegi egin borroka haren arrastoak

galtzeko, baina urak inoiz baino nahasiago datoz Narrondoko ezker ibarretik behera,

Zumaiako Gurutze Gorria larrialdi egoeran baitago . Duela aste batzuetatik ateak itxita

ditu ; ez dago Wor bertan. Anbulantziak ere ez daude erabiltzeko moduan, bat garajean

sartuta baitago, izorratuta, eta bestea atarian dute, Txitxarroko igoeran istripua izan eta

asegururik ez zutela konturatu zirenetik . Uaur egun, Zumaiako Gurutze Gorriak ez dio

zerbitzurik eskaintzen herriari -udakoa albo batera utzita- .Zergatik iritsi garen puntu

honetara arduradunek argitu beharko dute . Gaitza nondik datorren, ordea, asma

genezake . Duela urte batzuk Gurutze Gorriak prestazio soziala egin behar zuten

objetoreak hartzea erabaki zuen . Estatuaren beharrei men egitea, diru mordoaren truke ;

borondatez aritzen zirenen gogoa, behartuta dagoenaren borondate ezaren truke . Herriari

laguntzea helburu zuen erakundea, objetoreak Estatuaren hankapetik pasarazten dituen

instituzioa bilakatu da . Norbaitek etekina aterako zuen, ziur, baina herriak asko galdu du .

Galdera bi : Zer egin behar dute 2003tik aurrera? Eta guk ordura arte'?



Hara zer gai politiko bururatu zaidan gaurkoan . Eguneroko erabakitxo xume hauetxek ez
ote ditugu gero eraginkorrenak gure Herria eraikitzeko?

On degizuela denoi .
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Zuloagaplaza, 1
Te1 . 862309

Duela gutxi entzun dut, propaganda kanpaina berri bati ekitera doazela, garaian garaiko
gauzak izenekoa . Ez dakit zehaztasun haundirik, baina interesgarria iruditzen zait ;
porruak, berdela, tomatea edo dena delakoa bere garaian eta naturala jaten jakitea asko
jakitea baita norberaren eta gure gizarteko lehen sektorearen probetxurako . Kontserbak
ondo datoz estuasunetarako, baina bestela sortzailearen eskutik eroslearengana zenbat
eta zuzenago bitartekorik gabe etorri hobe . Azkenik, ez dago gaizki erreparatzea jakia zer
ontziklasetan datorkigun : kristalezko ontzian badator adibidez, zeuk ordaindu beharko
duzu eta gero zakarrontzira bota gainera alper alperrik, ekonomian galera eta ekologian
arazoa sortuz.

Eta kontseju ematen hasi garenez, segi dezagun bide beretik. Hobe gure herrrian erostea
kanpoan baino. Denda txikiak nahiago handiak baino . Multinazional handi horiek ez dira
gure lagun, motzean behar bada bai, baina gerora begira, beraietara ohituerazten gaituz-
tenean morrontza sor diezagukete . Bertako produktuak erosi ahal dela, gure baserritarrek
sortuak, Euskalerriko enpresetan landuak edo gure arrantzaleek ekarriak . Etiketak
begiratu produktua nongoa den jakiteko eta kalitate-prezio gorabeheran berdintsu izanez
gero dudarik gabe hemen bertakoa erostea da egokiena eta euskeraz baletor areago .
Baserritarrek eta arrantzaleek horrenbeste eta gehiago merezi dute eta gainera gehie-
netan bera da osasungarriena guretzat ere.

I~OANITO DORRONSORO

Garai batean alferrikako galdera izango zen hau, zer erosi? . Ez
baitzegoen non eta zer erosi aukerarik eta ezta zerekin ere . Gogoratzen? Mixeria gorria .
Gaur ere halatsu mundu zabaleko bazter asko eta askotan . Baina gurean gehienok
behintzat ondo bizi gara gaur egun . Jan-edana nahi ala eskura . Joan dendara eta hasi
fruta-berduretatik, segi arrain-harategi, jogur-esneki eta garbikuntza tresnak pasa ondoren
okindegietan bukatuz. Pentsatu egin behar goizero etxekoandreak edo etxekogizonak atal
bakoitzean zer jeneroklase karroratu .

Zer eros2?

gai librean

Jainkoak jakin nondikakoa dugun sagar gorri edo legatze beltz hori . Aukera ugari eta
egokiera urri dio esaera zaharrak edo aukera maukera azkenean okerra . Jenero eskasetik
izan ohi da asko mundu honetan eta onetik berriz gutxi, ez al da hala? Kalitate onekoa zer
den jakitea komeniko litzaiguke prezioarekin batera, askotan merkeena baita garestiena .
Hori lehenbiziko irizpidea: zer erosten dugun jakitea, nolakoa den eskuratu nahi genukeen
produktua. Dena da askotan itxura ederreko eta ez da erreza azal ikusgarriak estaltzen
duen mamiaren berri ikustea.



Moila berria
Kirol Portuaren aldarnenean, baina
honekitt zerikusirik ez duela, Madrilgo
Gobernuko Portuen sailak Urola
ibaiari itsatsita moila berri bat, egiteari
ekin dio . Hasiera batean rnoila honen
erabilera librea izango da, herriko
moila bezala . Aldi bertan, Astilleros
Balenciagakoek bertan egin izango
dituzte orain herriko moilan egiten
dituzten lanak, eta diru aldetik ondo
etorriko zaie, alboan izango baitute
moila berria . Moila berri hori oso-
osorik Madrilek finantzatuko du .
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Hirugarren faseko lanak urtarrilean
hasi dira eta datorren udarako lokal
berri hauetako batzuk martxan egotea
espero da .

hauez gain, falta diren pantalan batzuk
ezartzea ere pentsatzenda, baina be17
ere agertzen diren eskaeren at°abera
ezarriko dira .

lanak egiten hasi dira, hirugarren
faseko lanak. Eraikin hauek egingo
clituen enpresa Ibargoien izenekoa
izango da .

Zumaiako Kirol Portuaren egitasmoan

merkataritza, aisialdi eta gizarte arloko
erabilpenei zuzenduta dagoen lur sail
bat aurreikusten da . Hirugarren faseko
lanetan iragarrita dagoena da 634
errepidea eta ur sailaren arl.ean
dagoen 3.562 rn2-ko lur saila urbani-
zatzea eta hainbat lokalen eraikitzea .
Fase honetan portuari falta zaizkion
ittstalakurttza berriak eraikiko dira .
Lanak egiten hasi direnean, lokal
hauen erabilpen zehatza ez dago
oraindik zehaztuta, baino Proiektuaren

eta Zumaiako Portuaren Sistema
Orokorrean esaten denaren arabera,
merkataritzari eta aisialdiari lotutako
jarduerei zuzenduta joango dira :
nabigaziorako, arrantzarako eta itsas

kiroletarako materialen salmenta,
arropa deudak,tabernak,jatetxeak,
terrazak, bela eskola, etab . Eraikin

Lehen bi fase hauetako lanak eginak
daude eta jada Zumaiako Kirol Portua,
ongi dakigun bezala, martxan dago,
orain urt,e eta erdi inguru inauguratu
baitzen Portua . Orain hilabete inguru,
aldiz, Kirol Portua osatzeko azken

Hasiera batetik Zumaiako Kirol Portua
hiru fasetan egitea aurreikusi zen .
Lehen faseko lanetan portuaren
oinarrizko azpiegitura guztia egin zen,
hau da, gunea, portu erabileretarako
egokitzeko lan guztiak egitea (draga-
ketak, eustarriak, moilak . . .), instala-
kuntza nautikorako beharrezko diren
zerbitzuentzako azpiegiturak egitea
eta Portuko gune publikoen urbani-
zazioa . I3igarren fasean Portuko
beharrezko zerbitzu lanak egin ziren :
Zumaiako Kirol Portuko kaien edo
pantalanen °h40a, hatr da, 210
atrakaleku ingurtt, gasolindegia,
ontzient-rako igogailua, tailerra,
l:apit aint za oraikina . jant,zilekuak,
Unxalc mat l:cnmnrtl: .

Pasa dugun urtarrileko hilabete
honetan berriz ere mugimenduan hasi
dira Kirol Portu inguruan langile,

makina eta gruak . Oraingo honetan,

alde batetik, Kirol Portuko hirugarren
faseko lanak egingo dira . Batetik,
merkataritza eta aisialdiari lotrrtako
eraikinak egingo dira bertan, eta
bestetik, Portuaren inguruan, eta
Urola ibaiari itsatsita, moila berri bat
egingo da .

ze berri?

Kirol Portuko
hirugarren

faseko lanak
hasi dira



ze berri?

Langabezia gorantz 1999an

Azken urteotan Zumaian langabezian
dauden pertsonan kopuruak behera
egin padu ere, aspalditik ezagutzen ez
genuen egoera on bat.etara iritsiz,
1999 urteko datuak ez dira hain

itxaropetsuak, gure herrian langa-

beziak gora egin baitu . egoera honen
kopurua ez da handia, urte hasieran
baino bos lagml gehiago daude Lanik
gabe, baina Euskal Herri mailan langa-
beziak behera egin duen urtean,
Zumaian gora egitea nahilco albist.e
kezkagarria da .

zuten lagunc:n kopurua, urtea hasieran
baino bost gehiago .

tzako titulur -ik ez dutenak . Bestetil:,

goi mailako til .ulua duten 16 lagun
daude INEMeko zerrendetan izen
eman<la .

1998ko amaieran 2091angabetu
ztmtaiar zeuden INEMeko zerren-
detan . 1999 urtea aurrera zihoan
heinean langabezi mailak itxuragabe

egin zuen behera, udara mailan urte

hasieran baino 50 pertsona gutxiago
zeudelarik Lanik gabe . Egoera honen
arrazoia udart turismoa dela eta
sortzen duen lanetan aurki daiteke :

tabernak, kantinak, etab . Hala ere

egoera honek ez zuen asko iraun,

udara amaitzean Lanik gabeko
pertsonak berriro gora egin baitzuen,
eta ez bakarrik udara ondorengo
lulabeteetan, langabeziak gora egin cht

urteko azken hilabeteotan ere .

Emakumeen egoera kezkagarria -
l .ar~gabczia datu hatlck kezl:agarrial:
bactira, are kczkagarriagoa tla langa-
bezian dauden emakumeen kopurua .
Lanik gabeko emakumeen kopuruak ia
hirukoiztu egiten du gizonezkoena .
1999aren amaieran Lanik gabeko 214
lagun horietatik 61 besterik ez zuen
gizonezkoak, emakumeek berriz 153 .

153 langabet,u horietatik 95 emakume

20 eta 34 urte bitartekoak dira,

emak-urneek lana aurkitzeko dituztett

zailtasunen adibide garbi bat . Datuei
beste begirada bat emanda, ohartzen
gara Zumaian langabetuen ikasketa
mailak gora egin duela . Dagoeneko ez

dago ikasketarik ez duen langabeturik,

eta 4 besterik ez dira lehen hezktm-

Azkenik, Kualifikaziorik gabeko
langileak dira gehientsuenak zerren-
detan, guztira 57. ()ndorert zerbi-
tzuetan lan egin nahilco luketen
pertsonak datoz, 39 guztira, eta
atzetik teknikoak, administraritzan 1an
egin nahilco luketenak etab . Datuen
arabera, langabeziarik ez dagoen sail
eskasetako bat ejertzitoa da .

Uuzti hau gure inguruneko herrietan
langabeziak nabarmen behera egin
duenean aurkitzen dugtt. Espero
dezagtm, egoerak huelta entaten
duenean, Zumaian albiste onak izal .ea .

N JUAN LUIS ROMATET

Hiru hilabeteoro INEMek bidaltzen
dituen datuei jaramon egiten badiegu,
1998ko abenduaren 31ean 209
langabetu zeuden Zumaian . 99ko
martxoaren amaieran 185 . Ekainaren
30ean Lanik gabe zeuden zumaiarrak
158 zuen . Irailaren 30ean aldiz, langa-
beziak gora egin zuen eta lŕ9 zuen
Lanik gabeko zumaiarrak . Arrtaitzeko,
1999ko ttrte amaieran 214 zen Lanik ez

,.
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Lubakiko jatetxearen inaugu-
razioa
Pasa den hilaren 25ean ireki zen
Lubaki kirodegiko tabernajatetxea .
Aurreko alean esan genuen bezala,
zerbitzu berri honetako zuzendaritza
Maite Ayerza eta Beñat Arroiabe
bikoteari eman zion Zumaiako Udalak
bost urtetarako . Beñat Arroiabek
aipatu duenez, jatetxe honetan
herriko gazteentzako sukaldaritza

ikastaroak antolatzeko asmoa du
sukaldari honek . Taberna eta jatetxe
zerbitzu hau dagoeneko martxan
dagoenez, kirola egiten ez duen
jendeak jada edukiko du kiroldegira
hurbiltzeko arrazoi garrantzitsu bat .

AUTOS
~ ZUMAIA

Urola plaza 3-5,
Tel : 943 86 14 85

Gida baimen guztiak ateratzeko
baimendua

Praktika eta azterketak Azpeitian

- GURE HELBURUA : Gidari trebe
eta profesionalak egitea

ze berri?

Beduako industrigunea martxan
Bedua inguruko Gorostiaga industrigunea martxa handian doa . Zumaiko
Udalak industrigunea egiteko lur sailak erosi zituenetik, jada hiru eraikin
handi eginak daude eta beste bizpahiru egiten edo proiektuan daude .
Zumaiako industrigune berri horretara herriko enpresa batzuk salto egin
dute . Adibidez pasa den udazkenetik Gorostiagan ari da lanean orain
arte Narrondo auzoan kokatuta zegoen Korta enpresa . Xanti eta Etxabe
elektrizitatea bera, besteak beste, Beduan kokatu diren beste enpresa
batzuk . Orain Oikiaruntz ari da luzatzen industrigune berria, bertan bi
eraikin egiten ari direlarik .

zuMAt~
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ze berri?

Zumaia Madrilgo turismo eskaparatean
Bigarren urtez jarraian Zumaiako

herriak urtarrilaren 26tik 30era

bitartean Madrilen egin den turismoko

feria internazionalean (FITUR 2000)

bere eskaintza aurkeztu du . Zumaiako

herriak Eusko Jaurlaritzak duen stand

handian bere lekua izan du eta herriari

buruzko informazioa emateaz gain,

inguruko bi herriekin, Zarautz eta

Zestoarekin eskualde mailako turismo

eskaintza bateratu bat eskaini dute . Ez

da hau izango Zumaiak parte hartuko

duen turismo feria bakana, aurten

Bartzelonakoan eta Bilbokoan ere

parte hartuko baitu .

Esan bezala Bigarren urtea da gure

herriak halako turismo feria batean

parte hartzen duena . 1999an aurkeztu

zuen lehen aldiz Zumaiak bere

eskaintza turismoan lan egiten duenn

profesionalen artean . Lehengo urtean

feria honetan parte hartzearen

arrazoia Zumaiako azken urteotan

turismo gaietan izan duen aurrerape-

netan aurki daiteke . Lehen ez bezala

hotela dugu herrian eta dirudienez

Itzurun gainean egiten ari direnaz gain

beste hotel batzuk ere bidean dira, .

Bada baita ere beste jende mota bat

erakar dezakeen kirol portu bat,

kulturaz interesatua dagoen norbai-

tentzako ere bizpahiru museo, etab .

Hala ere, nahiz eta turismoa erakar-

tzeko modua izan, herria ez Bada sail

horretako ferietara aurkezten, esan

liteke, dudarik gabe, berri honek ez

duela existitzen . Hori izan da

gehicnbat Zumaia ferian aurkezteko

arrazoi garrantzitsuenetakoa .

Aipatu den bezala, Zumaiak bere

txokoa izan du Eusko Jaurlaritzaren

standaren barne . "Pais Vasco con

mucho gusto" leloaren azpian berri eta

bailarek bere eskaintza aurkezteko

modua izan dute . Aurtengoan inoiz

baino berri gehiagok eman dute

jakitera bere baliabideak stand honen

barne . Zumaiak zuen tokira hainbat

jende hurbildu omen da FITUR 2000k

iraun dituen bost egunetan . Lehen

egunetan tour-operadoreak eta

agentzietako jendea, turismo

munduko profesionalak izan dira stand

hau bisitatu dituztenak, eta baita

bidaietako aldizkariak egiten dituzten

jendea ere . Azken asteburuan pasa

duen bisitariak jende arrunta izan da,

turismo munduan lan egiten ez duena,

agian oporrak non pasako dituzten

pentsatzen dagoena . Kontuan hartzen

Bada Zumaiara etortzen den jende

kopuru handi bat madrildarrak direla,

behar-beharrezkoa da Madrileko feria

honetan egotea .

FITUR 2000 honetan Zumaiako

turismoa erakartzeko egin duen foileto

berria aurkeztu du . Bi foileto ezberdin

egin dira : lehena euskaraz, gazteleraz

eta kataluniarrez, guztira 5.000 foileto,

eta bigarrena euskaraz, frantsesez eta

ingelesez, 2 .500 ale . Ferian egon

direnek esan dutenez, oso harrera ona

izan du foileto berri honek, eta

atentzio handia piztu du . Turismo feria

honetan, Udaleko propaganda emateaz

gain, herriko hotel, museo, kirol portu

eta beste hainbat ekintza pribatuetako

propaganda ere egin da .

Ez da izango Madrilgoa aurten

Zumaiak parte hartuko duen feria

bakarra, Bartzelonakoan eta Bilboko

ExpoVacaciones-en ere aurkezteko

baitute beren eskaintza Zumaiako

arduradunek . Esan liteke Bartzelo-

nakoa garrantzitsuagoa dela

Zumaiarako Madrilekoa baino, hona

etortzen den bisitari kopuru handiena

Kataluniakoak direlako . Gainera

Bartzelonako feriara agertzen den

jendeak askoz ere informazio

zehatzagoa eskatzen dute, beti ere

gure ingurura etortzeko asmoa

erakutsiz .

Badirudi, gauzak behar bezala joanez

gero, herriko kaleak, aurreko urtean

bezala, jendez gainezka izango

ditugula . Hala izan bedi .

It JUAN LUIS ROMATET
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ze berri?

Mendi Astea 2000
Jada heldu zaizkigu Mmdi Astearen

egunak . Urtero gertatu ohi den bezala,

otsailean zehar, diapositiba
emanaldiak et,a rnendiari buruzko
erakusketa bat ikusteko aukera izango
dugu Foronda Kultur Etxean . 2000
urteko Mendi Aste hau hilaren 2learn
hasiko da Jose Ramon Eskibelen
diapositiba ernanaldi batekin eta otsai-
laren 29an amaituko da . Tartean lau
diapositiba ernanaldi eskainiko dira .

Esan bezala, otsailaren 21ean hasiko
da aurtengo Mendi Astea 2000 . Lehen
egun honetan Jose Ramon Eskibel
mendizalearen diapositiba emanaldia
eskainiko da, honen izena "AKSU
Pamir" delarik . Mendizaleek Jose
Rarnon etxeko mendietan ikusi dute
bere lehenengo urratsak ematen .
Ondoren Estatu Batuetako Yosemiten
zer ikasi zuen erakutsi zuen . Urte
hauetako esperientziaren emaitza izan
da Kinguiztanen bide berri bat
irekitzea . Bide honen berri eskainiko
da ernanaldi honetan.

Otsailaren 22an "Laponia 96 . Raid
Baltica" diapositiba emanaldia
aurkeztuko da Forondan . Ojos del
Salado 6.858 espedizio kirol-zienti-
fikoak zakurrek tiratako trineoekin
egindako bidaiaren erreportai grafikoa

dira diapositiba hauek. Bidaia
ikusgarria dudarik gabe . Hinrgarren
diapositiba emanaldia otsailaren 23an
izango da, eta bertan Jose Ramon
Agirreren "Bidaia nire erraietara :
Nepal" emanaldia izango da ikusgai .
Forondan eskainiko den diaporama
hau barne-gogoeta pertsonal bat da,
Nepalera egindako zenbait bidaiaren
ondorengoa, gure artean dauden giza
baloreen ingurukoa .

Mendi Aste honetako diapositiba
emanaldiekin amaitzeko, Mikel Saez
de Urabain mendizalearen "Kusun
Kanguru . Nepaleko Himalaya"
emanaldia eskainiko da Zumaian .
Diapositiben bidez, neguan material
gtrtxi eta aurrekontu txikiarekin,
Himalayara egindako Bidaia bat
kontatzen digu Mikelek . Bertara joan
eta izotz-bide zail bat ireki zuten
bidaiari hauek Nepaleko mendi
honetako ipar aurpegian .

Hauek dira mendi aste honetan
Forondan eskainiko diren lau
dapositiba emanaldiak . Hauetaz gai,
argazki erakusketa bat ere jarriko da
Forondako hormetan . Erakusketa
honen izena "Bidaia nire erraietara .
Nepal" da, eta Jose Ramon Agirreren
diaporamatik ateratako argazkiez

osatua dago . Argazkierakusketa hau,
mendi astearen lehen egunetik, otsai-
laren 21etik bisitatu ahal izango da,
eta ateak hilaren amaieran, otsailaren
29an itxiko ditu .

Mendi Astea 2000 hau paisaia eta
mendi batzuk ikusteko aukera ezin
hobea da . Aprobetxa dezagun aukera
hau .

I" JUAN LUIS ROMATET

Dagoeneko
irekita

Aurrez deitu
telefono honetara :

943 86 0554
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ze berri?

Joseba Ossa
irabazle eta

Imanol Azkue
zumaiar

onena Julene
Azpeitia

lehiaketan

Ez da sorpresarik izan urte honetan

Julene Azpeitia ipuin lehiaketaren
irabazleak jakitean . XII . aldi honetan

jada ohizkoak duen bi izen agertzen
zaizkigu irabazleen artean : Joseba
Ossa eta Imanol Azkue . Lehenak

Julene Azpeitia lehiaketa irabazi du
eta bigarrenak zumaiar onenaren

saria . Bigarren saria Xabier Alday
azpeitiarrarentzat izan da .

Ipuin lehiaketa honetara, guztira 29
ipuin aurkeztu ziren, horietatik 4
bakarrik zumaiarrek idatziak . Hainbal,
atzerapen izan ondoren, azkenean

epaimahaia urtarrilaren 15ean elkartu
zen Zumaiako Udaletxean ipuin

lehiaketa erabakitzeko bilera egiteko .

Epaimahaia euskal kultura nurnduan

oso ezagunak duen lau pertsonek
osatu zuten : Joxean Agirre, Nerea

Azurmendi, Maru Jose Olaziregi eta
Arantxa Urretabizkaia . Gaia luze

eztabaidatu ondoren, epaimahaia
osatzen zuten lagunak sariak honela

banatu zituzten :

- Lehen saria, Kutxak ematen
duen 325.000 pezetako saria, Jowba

Ossa Altzibarren "Arrantzalearen

mendeku, mendekuaren lasaitu"
ipuinarentzat .

- Bigarren saria, Kutxak

ematen duen 150.000 pezetako saria,

Xabier Alday Arnianoren "Gezurra"
ipWnarentzat .

- Zumaiar onenaren saria,

Zumaiako Udalak ematen duen
125.000 pezetako saria, Imanol Azkue

Ibarbiaren "Futbola, telebista eta auto
beltzak" ipuinarentzat .

Gogoratu ez dela bi zumaiar hauek
ipuin lehiaketa honetan sariren bat,

jasotzen duen lehen aldia, aurreko

urteko lehiaketan, adibidez, Imanol
Azkue izan zen Julene Azpeitia ipuin

lehiaketaren irabazlea eta baita ere
zumaiar onenaren saria jaso zuena

"Lotan dago Laura" ipuinarekin .

<losebak lehenago zumaiar onenaren
saria bi aldiz eskuratua zuen eta

aurtengoan sari nagusia eskuratzeko
adina meritu egin du .

Sari banaketa
Ilmin lehial:ota lununako hamabi-

garren edizioko sari banaketa pasa
den urtarrilaren 28an izan zen

Foronda Kultur Etxean . Sariak

banatzen Kutxaren partet.ik, lehen bi
sarien dirrt-babesle bc:zala, Joxe

Antonio Aramendi izan zen, eta
zumaiar onenaren saria ematen, Maria

Eugenia Arrizabalaga, Udaleko Kultur

Zhlegotzia . Bai sariak banatu aurretik
eta baita ondoren ere tango emanaldi

bat entzuteko aukera izan zen

Forondako aretoan, Fanniplatz tango
taldearen eskutik . Kuriosidade bezala

aipa daiteke euskaraz egindako tango

batzuk abestu zituztela, hori bai, inola

ere Rio de la Platako doinua galdu

gabe .

N JUAN LUIS ROMATET
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ze berri?

Joseba Ossa :

"Orain idazle izateko
gogoa piztu zaidak"
0 Jnseba Ossa Zumaian irabazle,
aurten sari potoloenaren jabe,
gainera. Noiz arte jarraitu behar duk
horrelakoetara aurkezten?
Urtero aurkeztea ere ez zaidak egokia
iruditzen, baina aldian beltin bai. Orain
kanpora aurkezteko gogoa sartu
zaidak . Sarietarako idazten ez bada
zaila duk motibazio hori lortzea, eta
sariak akuilu egokiak izaten dituk .
Zumaian "korte" pixka bat ere ematen
zidaan, eta bi aldiz saria irabazi
ondoren eten bat egin nian . Batzuetan
pentsatzen diat hobe litzatekeela
Zumaian aurkeztu ez eta beste
lehiaketa batzuetan saiatzea .

0 Jokin Zaitegi itzulpen lehiaketa
ere irabazi duk, duela gutxi.
Bai, bosgarren aldiz, gainera .
Lehiaketa horretan bai pentsatu izan
dudala gehiago ez aurkeztea, beste
batzuei ere aukera emateko . Antola-
tzaileek, berriz, aurkezteko esaten
zidatek, jende gehiegi ez delako
animatzen . Datorren urteko erronka
diat ni ez aurkeztea, baina inguruko
lagun batzuk konbentzitzea aurkez
daitezen .

0 Idazletzat al daukak heure burua?
Oraindik ez . Iruditzen zaidak idazle
titulu hori merkeegi saltzen dutela,
liburu bat idatzi eta idazletzat hartzen
haute . Hori baino errespetu gehiago
zeukeat "idazle" hitzari . Orain idazle
izateko gogoa piztu zaidak, alegia,
gehiago idazteko eta sarriago .

izaerari dagokionez Finlandiaren antz
handia dik . Horregatik, hurbiletik
ezagutzen diat giro hura . Eta
testuinguru historikoa Stalinen
garaikoa duk, Finlandiari gerra
deklaratu zionekoa.

0 Emazteaz gain, zerk lotzen hau
Finlandiari?
Hiru urteko egonaldia bertan . Hiru
"negu luze" esaten diat batzuetan, han
negua oso luzea eta hotza izan ohi
delako . Hiru urte horietan makina bat
gauza bizitzeko aukera izan nian, eta
ipuin honetan han bizi izandako gauza
asko zeudek, kaioen presentzia
adibidez, bakardadea, jendearen
barrura biltze hori, mendekuaren,
gorrotoaren eta barne sentimenduen
esperientzia hori .

f3 Gainera han hasi hintzen ipuina
idazten, ezta?
Idazten bai, erredakzioa han hasi nian,
udan . Denbora baneukanez, koaderno
bat eta boligrafoa hartu eta idazten
hasi ninduan . Baina ideia hatr, egia
esan, urteetan ibili izan diat buruan :
arrantzalearena, kaioa nola harra-
patzen duen

0 Pentsatu al duk ipuina finlan-
dierara itzultzea?
Behin esan zidatean ea "Inari,
Laponiako lore" laponierara itzuliko
nuen, beharbada argitaratu egingo
zutela eta, baina 120 orrialde dituk eta
hortxe gelditu huen kontua . . . Bmna
oraingo honetan esan nioan Miari,
"animatuko al zinateke ipuina finlan-
dierara itzultzera?" Igual baietz esan
zidaan, baina errespetua hartzen diola .
Nik nahiko nikek, istorioa bera
interesgarria izan daitekeelako
haientzat ere . Baliteke itzultzea, beraz .

N XABIER AZKUE

0 Lanbidetzat, beraz, itzultzaile?
Bai, nahiz eta itzuli ere gero et a
gutxiago egiten dudan . Ez bada finlan-
dieratik edo horrelakoren bat,
zuzenketa lanak egiten ditiat, eta
gainerakoa gestioa .

0 Nniz idazten duk? Zenbat?
Gauez idazten diat, ahal denean .
Egunez, ia ezer ez, lana eta umeekin
ez dudalako denborarik izaten . Eta
beti ere motibazio edo akuiluren bat
daukadanean.

0 Zeintzuk dira erreferentziatzat
dauzkaan idazleak?
Garbi-garbi inor ez . Adibidez, Josean
Artzeren gauza batzuk asko gustatzen
zaizkidak, beste batzuk ez hainbeste .
Bernardo Atxagari ere halako puntu
polit bat ikusten zioat, baina mito bat
bilakatu den arren niretzat ez dik
halako distira handirik . Gainera, nik ez
diat nire burua literaturzale amorratu
eta literatur aditutzat hartzen . Ez diat
gehiegi irakurtzen . Musikan Mikel
Laboa dudan bezala, literaturan ez
diat debozio berezirik. Irakurri izan
dudana gehiago izan duk pentsamen-
duaren eta bizimoduaren aldetik
gustatu izan zaizkidanak, esate
baterako Tolstoi bat, Gorki bera, edo
Gandiren pentsamenduak ere bai .

0 Ipuina oso urrun kokatu duk.
Errusian kokatzen duk istorioa, baina
Finlandiako mugatik oso hurbil . Arran-
tzale errusiar bat duk protagonista,
baina natura, ingurua eta jendearen

EN~OCR,70C, s.L.
INPRIMATEGIA

Amaiako plaza, 15
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erreportajea

Glorioso San
Telmoren

azken
kanpaina?

Arrantza ez da inoiz izan

Zumaiako portukojarduera

nagusia. Arrantza-ontziak

beti izan dira, baina merkata-

ritza izan da, batik bat,

Zumaiako kaiari bizitza

eman diona. Azkerr 25

urteotan gutxienik, Zumaaan

arrantza-ontzi bakarra izan

dugu, Osatarren Glorioso San

Telmo, alegia . Egun hauetan

pintura eman eta martxorako

prestatzen ari dira, antxo-

arako. Gauzak asko aldatzen

ez badira, hauxe izango da

Gloriosok egingo duen azken

kanpaina .

Kalean ahoz-aho dabil jadanik
Osatarrek Glorioso San Telmo saldu
egin dutela, baina hori ez da egia .
Javierrek azaldu digu asmo horretan
dabiltzala, baina oraindik ez dutela
erosle aproposik aurkitu : "Egia da
saldu nahiko genukeela, eta pertsona
bat ari da horretan, baina gero ikusi
behar da nori saldu eta zenbatean" .
Iñakik uste du zaila dela Gloriosoren
ezaugarritako bapore bat saltzea .
"Bapore hau egurrezkoa da, eta gaur
egun gehienak burnizkoak egiten dira .
Egia esan, egoera onean dago eta
oraindik urte batzuk erabiltzeko
moduan dago, baina ez da erraza
izango", azaldu digu .

Dena den, baporea saldu edo ez,
ziurrenik Pordillosenekoek aurten
egingo dute azken kanpaina Glorioso-
rekin . Baporea gaur egun hiru anaien
artean eramaten dute : Jose Luis,
Javier eta Idaki . Batek behintzat
uzteko erabakia hartu du, eta besteek
ezingo lukete jarraitu haren lagun-
tzarik gabe .

Itsasoko lanak asko erretzen du, baina
horrelako erabaki bat hartzea
mingarria da, are gehiago aitarengatik
jasotako lanbidea bada . Javier 16
urterekin sartu zen baporean,
aitarekin : "Ni 16 urterekin hasi
nintzen, eta beste anaia 15ekin -Jose
Luis- . IOaki beranduago hasi zen,
soldaduska eginda gero, 20 urterekin .
Niri lagatzeak pena ematen dit, batez
ere etxekoa delako . Ni umetatik

hemen ibili izan naiz . Barkua egiten
ari zirenean ere hemen ibiltzen
nintzen,arotzeklagatzen zuten egurra
garbitzen, eta beste edozertan
laguntzen . 24 urte egin ditut nik
bapore horretan, eta denetik ikusi dut,
ona, txarra . . ." .

Frantsesekin berriro tirabirak
Azken urteotan bakea nagusi izan den
arren, badirudi berriro tirabirak
daudela arrantzale frantsesekin .
Antxoaren kanpainaren atarian,
Europak hartutako zenbait neurrirekin
ez daude ados euskal arrantzaleak, eta
frantsesekin akordio batera iritsi nahi
dute, 1992ko hitzarmenaren aurretiko
guda-egoerara ez bueltatzeko .
Europak arrantza-kuotak murriztu
ditu, eta baina zenbait eremu ezarri .
Javier eta Iñaki ez daude batere ados
erabaki hauekin . "Nik ez dakit ze
biologo klase dagoen gaur egun", bota
du Javierrek . "Jarri diguten mugak ere
ez du ez bururik ez hankarik", dio
Iñakik . "Inork ezin dezake jakin antxoa
nondik sartuko den, barrutik edo
kanpotik . Mugaren barrutik sartzen
bada, non egin behar dugu
arrantzan?", azaldu du Javierrek .

Lehen askoz antxoa gehiago harra-
patzen zela dio Javierrek : "Ni itsasoan
hasi baino bi urte lehenago gogoratzen
naiz atera eta nahi adina antxoa harra-
patzen zutela . Nik uste dut sare
pelagikoek kalte handia egin diotela,
bai atunari, bai antxoari . Orain atuna-
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rekin, Pilarica ailegatzen denean
atunetako kostera bukatu da . Orain dela
urte batzuk, Gabonak arte atunetan
ibiltzen ginen . Pelagikoek izugarrizko
kaltea egin dute" .

1992ko akordioaz geroztik, frantsesak eta
euskaldunak sasoi ezberdinetan aritu dira
arrantzan, eta ez da liskarrik egon
itsasoan . Europako erabaki berriekin,
ordea, batek daki zer gerta daitekeen .
Frantsesek Portugalek emandako kupoa
arrantzatzen dute, eta hori ez zaie zuzena
iruditzen Iñakiri eta Javierri : "Antxoa
harrapatzeko kupoa jaitsi behar badute,
zergatik onartzen dute Portugalek
Frantziari bere kupoa saltzea? ZeW
kontrol klase dago hor? Argi eta garbi
esateko, frantsesek euren kupoak pasata
zituzten, baina hala ere urte guztia
arrantzan segitzen zuten . Jaungoikoak
daki zenbat harrapatzen zuten" .
Frantziako gobernuaren jarrera eta
Madrilgoarena zeharo kontrajarriak omen
dira : "Frantziako gobernuak bere arran-
tzaleen alde egiten du gogor, eta gu berriz
ez gara ezer Madrilgoentzat . Gu ez gara
existitzen beraientzat" . Europak
hartutako erabak-iei ez die zentzu handirik
ikusten Javierrek : "Zertarako jartzen
dit,uzte kuotak eta mugak eta horre-
lakoak . Arrantzan jarduterik nahi ez
badute eman diezagutela dirua, eta kitto,
eta bestela beraiek joan daitezela
itsasora" .
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elkarrizketa

Justo Osa :

"Congo-ko
beharrak

ikusi
nitunean
gelditu in
n intzan"

Hil honen zazpian zortzi urte

bete dira Justo Osa Congo-ra

jun zala. Zortzi urte hauetan,

bere eskuekin duen abileziaz

baliatuz batera eta bestera

laguntzen ibili da, eta

azkenaldian Jakaranda

izeneko herrixka batean

eskola bat eraikitzen ari da.

Duela gutxi Zumaiara itzuli

da bertara eramateko

material eta dirua bildu

asmoz, eta gu bisita hau

aprobetxatuz bere berri jakin

nahi izan dugu. Berak

zioenez "Zumaiarrei eskerrak

emateko" onartu omen zuen

elkarrizketatzea . Zumaiarrok

badugu ordea Justori zer

eskertua.

0 Zein da Zumaian dana utzi eta
Afrikara juteko arrazoia?
Oporretara jun nintzala . Zumaiako
mojei lanak iten nizkien sekula ezer
kobratu gabe, eta beraiek zerbait nahi

zien ordaindu . Handik misiolari bat

etorri zanean ea jungo ote nintzan

galdetu zien, eta nik baietz! Hara jun

eta hango beharrak ikusi nitunean
gelditu in nintzan .

0 Nora jun zinan ba, misioren batera
edo?
Han frailien komentu batera . Eta
handikan frantsesez hitzikan jakin

gabe Kananga-ra, uren instalazioa

egitera. Han bukatu nurtean, moja

karmelit,ei ura instalatu nien, gero

obispuari, gero beste hiru-lau komen-

tutan reparazioak in eta buelta

Kinsasa-ra . Kinsasan merkau negruan
materiala erosi eta Kananga-ra lanera .
Han hiru urte t'erdi in nizkian eta
Zumaira bakaziota etorri hituan .

Kananga Cohgo erdialdian dago .

Hahdik Brasa Ville-ra jun nintzan,

Congo Frantsesian . Handik Goma-ra,
eta han lehendabiziko rebuelta etorri

zanian buelta Kinsasa-ra . Handik

Lukutola-ra . Eta tarte guztian lanean .

14
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0 Ordainetan zer jasotzen zendun
indako lanangatik?
Kobratu? Ezta pentsatu ere! Neri

dirua ematen zienian, ni erramientak

erostera! Lukutolan egon nintzanian

ONG batekin egon nintzan . Organi-

zazio eskasa huan! Egurra eskatu eta

eman ez . 40 dolar hituan metro

kubikoa eta pagatu nahi ez . Hildakoen

kajak egiteko ere ez neukan egurrik .
Kejatzen hasi hituan eta aldin . Hah
geundela lapurretan in ziguen, "a base
de metralleta" etxean sartu eta dana
eraman . Beraiek diamantiak edo urria

eskatzen zuen, eta guk euki ez!

0 Diamante eta mineralen aberas-
tasun handia omen dago han ezta?
Kriston aberastasuna, eta horrek

izorratzen du dana . Amerikanuek ez



taberna
kaxuelita eta pintxo ezberdinak

San Pedro kalea

due lagatzen esplotatzen. Itxura danez
lehen Mowuttu-k amerikanuei nahi
zuen dana ematen zien, eta ematen
aspertu zanean Amerikanuek
Ruandesak bialdu zituen Congo-ra, eta
orduan etorri huan gerra . Dana txikitu
zien!

0 Gerrak erdi-erdian harrapatu al

zintun?
Gemak eta pillajiak! Pillajia da ahal
dan guztia harrapatu eta bestea
txikitu, eta hi kontra hasten bahaiz bi
tiro jo eta fuera! Ni fraile jantzita
egonda natxiok! Etorri huan pillaje bat
eta madre belga batek esan zian :
"Justo jantzi habitoa" . "Nik habitoa?"
"Bai bai, jantzi, soldaduak etortzen
badia ikusi dezatela zu frailia zeala,
bestela zibila zeala pentsauko due eta
arrisku handia dago, asike jantzi" . Eta
han ibili hituan jolasian . Gero
soldaduak jun ez . Pillajietan ahal zuten
guztia harrapatzen zuen, eta gainon-
tzekoa txikitu . Gelan lababua badago,
porrakin edo zeoze-
rrekin jo eta
puskatu, komunak
puskatu, dutxak nola
txapazkoak diran
puskatu ezin, ba
orduan eman obala-
obala inda laga arte .
Eta hurrengo
egunean geurena
etorri eskatzera,
jatekorik ez duela
eta, bezperan bertan

Han elizak aldatu
beharra zikak. Dek
hemen Franco-n
denboran nola
egoten hituan
ccde~ertores del
arado" eta

horrelako historiak,
ba hart orain

berdin. Pobrezatik
ihesteko elizan

sartu .

degu hiru aldiz .
Haiek arratsaldeko
seiretan jaten badue
gustora . Egunean
behin jaten dun tipua
"Kapitan jeneral"!
Eta jateko arto-irina
egosi, pasta in eta
eskuakin tomate
saltsetan edo
dagonean busti eta
aurrera .

0 Ba al dago han
hemengo jende gehio lanean?
Espainolak 500 bat egongo dituk
Congo danian. Ondo ikusita zibek .
Belgak dituk eskasak! Ejenplo
baterako : neri hemen galtzak eman
eta Bruselasera biajia debalde dauke,
Bruselas-tik Congo-ra ere Caritas
alemanak pagatzen du transportia .
Congo-ra beraz debalde ailegatzen
dituk . Galtza hori konsegitzeko obrero
batek aste betian lana in behar dik
debalde .

0 Zer moduzko lana egiten dute
elizak eta ONGek horrelako tokitan?
Ni elizatik kanpo natxiok eta beste
forma batera ikusten diat . Nik lehen
zapatak erosi naM banituan nere
lanakin erosten nizkian . Apaizek

pillajian egonda . Bat harrapatu zuen
bezperan karmelita batek bere andrea
eraman zuena ospitalera sugeak koska
in ziolako .

0 Babesteko moduik ez al zenduen?

Ni ailegatu nintzanian hara, grupo
elektrogenoa lapurtu ziguen . Orduan
lehenbiziko lana Kananga herrira jun
eta han soldaduak bilatzea izan zan .
Kanpo militarrera jun, han komandan-
teakin hitzein eta bi soldadu ekarri
etxera babes moduan . Jatorrak hituan
ze jaten ematen zien mojek eta gero
astean azkenian andreari zeozer
erosteko ere diru pixkat ematen zien .
Orduan soldaduak zauden han pufa!
Han soldaduak profesionalak dituk .
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elkarrizketa

desgraziz ez dute gaileta pakete bat
erosten bere diruakin . Pobreza esaten
die baina kriston aberastasuna zikek .
Irabazitako dana Bruselasen gorde .
Han elizak aldatu beharra zikak . Dek
hemen Franco-n denboran nola
egoten hituan "desertores del arado"
eta horrelako historiak, ba han orain
berdin . Pobrezatik ihesteko elizan
sartu. ONGak berriz katxondeo bat
dituk! Gomako refugiatuak eta egon
ziranean, ONGak hara laguntzera jun
eta beraien etxeen alkilerra 160.000
pezta pagatzen zuen . Karmelitek
eskola bat in zuen eta 5 milioi kostatu
omen zan, baina ONGak papel bat
firmatzeko eman zien 17 milioi jartzen
zuna . Ez dek ikusiko ONG bat lanean
edozein moduz .

0 Eta orain Jakaranda-n zaude. Nola
iritsi zinan hara?
Hori fraile salesianoen baserri bat da .
Luxenburgoko ONG batek dirua eman
eta baserria erosi zuten . Ni nintzan
baserri hartan egon zan lehenbiziko
zuria . Lukutola-tik aldin ntmean
salesianuekin hitzein eta hara jun
nintzan . Hara jun aurretik Lukutola-ra
bueltatu nintzan herramienten bila,
esan nien haiek Zumaiako herriarenak
zirala eta ni Congo-tik aldin arte haiek
nere atzetik ibiliko zirala . Handik 3-4
egunera jun nintzan Lukutola-ra
kamioiakin eta hango misioko zuri
danak eraman ninduten hango barrio
nagusira . Dana zan herria beraien
kontra atera zala nik aldin behar nuala
eta . Herriko jefia etorri zan eta "Hik
hemen gelditu behar dek" esaten zian .
Kamioia kargatu ezin! Halako batean
esan nion : "Hi andriakin apartauta
bahengo biziko al hintzan horrela?"
"Sekula ez!" erantzun zian, "Orduan
neri obligatu nahi al didak hauekin

bizitzen?" . Eskerrak idea horrei! Karga
kamioia!

0 Ze lan egiten dezute orain
Jakarandan?
Han baserrian ez zegoen ezer! Argia

justu-justu eta urik ez . Orduan putzu
bat bukatzea izan zan lehen lana,

zisterna bat in eta primeran! Dutxara
juteko moduan! Nik egiten nitun lanak

hauek dira : goizean jaiki eta gosaria
preparatu eta bazkaritarako haragi

gixatua preparatzen martxan jarri ;
htrra ordaindu eta lanean segi .

Bazkaldu eta ordu bitan lanean segi .
Hiru t'erdik aldean 15 litro esnekin

"arroz kon letxe" preparatu gaztien-
tzako eta obreruentzako eta danen-
tzako . Iluntzean bostetan lanari laga,
pabelloi zahar bateaa jun eta han
zegon pizarra batean frantsesa
ikasteko metodoa erabiliz, lehenbiziko
lekzioan jartzen duena arbelean
apuntatu eta harekin fuego! Hamabost
egunean frantsesa erakusten beraiei,
eta nik jakin ez! Listoak dituk! Karre-
tillan segituan letzen die, baina gero

geldituarazi in behar aber letra
bakoitza zer dan .

0 Zu hara jun izana somatuko zuten
orduan .
Hara jun eta hasi nituan makinak eta
inbentuak egiten . Uren bonbik ez
zeola, ba Larousse dikzionarioa hartu
eta hango fotografitikat~ bonba in . Han
hasi hituan danak "Monsieur
ingeniere" deituz eta nik esaten nien
"si yo soy ingeniero tu eres imbecil" .
Orairt .Iusto deitzen zie .

Ni hara jun nintzanean 18 behiek 4
litro esne ematen zituzten, eta txahala
eukitzen zuten bakoitzean hil egiten
zan . Orain 16 behi egongo dituk eta 60
litro ematen dituzte . Orain erriotik ura
ekartzen ari gaituk, baina direktoria ez
badute aldatzen jai zikau . Ez dik
inorrek ondo tragatzen, ez
salesianoek, ez beltzak, inorrek . Orain
obreroak eta danak kontra atera
zaizkio . Nijaian etorri eta astele-
henean obreroak jun ziran "oficina de
trabajo"-ra deklarazio berbala egitera .

TSASKI
S PER~ERKATUA

Urumea kalea z/g
Tel . 143058

_ i~
tl elektrizitatea, s .l .

istalazio elektrikoak
istalazio musikalak
antenak - parabolikoak
akumuladoreak
portero automatikoak
telefonia
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elkarrizketa

0 Eskola jartzen ari omen zeate
bertan.
Beraiek arotzeria dala esaten dute .
Dena neuk montatutako makinekin :

taladroa neuk indakoa, lijadorari lijak

izorratu eta arreglatzerik ez zeuden,

Baina lija handiak bazabenez lijadora

handitu nuan lija handiak ibiltzeko ;

artoa aletzeko makina, ebakitzeko

zerra . . .

Luxenburgoko ONGak eskolaren

konstrukzioa pagatzen du . Baserria

berriz kaleko umientzako da . Bat

hartu nuen 14 urte eta 18 kilo

pisatzen zituena, eta direktoriak

bialdu nahi zuan .

Eskolan lebantea inda dago eta
teilatua ipintzea falta zaigu .

0 Zumaian orain hasi dezute
kanpaina harako materiala biltzeko .
Ze helbururekin?
Hemen diru pixkat balego han elektri-
zidadea ipiniko genduke, ze direk-
toriak ez digu dirurik emango . Orduak
guk nahi deguna da nbuztuan edo
septienbrian kursoa hasterako jarrita
eukitzea .

Makinak eta ere eman dizkigute

hemen tailerretan, martxan dauden
makinak . Hara eraman eta haiei
erakutsi behar martxan jartzen .

0 Nola eramaten dezute haraino
hemen bildutako materiala?
Badaude gizon onak! Bruselasen
badago tipo zahar bat misioneroei
laguntzen diena . Caritas alemanakin
konfiantza zikak eta berak eramaten
dizkik Congo-ra . Hemendik Belgika-ra
ere bazikak enpresa batekin tratua eta
harek esan zian erdi hutsak juten
zirela askotan kamioiak eta pasako
ziala gauzen biln .

0 Urte guzti hauetan ze harreman
izan dezu Zumaiakin?
Nik komunikazio handia kartaz karme-
litekin daukat . Gero ezerren aztarnik

gabe parrokiko gazteek idatzi zien .

Polita izan zan . Orduan haiekin

komunikatzen hasi nintzan. Esaten
nien : gu han erregiak bezela gaude .

Aitak eta amak eta Erribera kalea
falta, lehen guk uste horiek gabe ez
ginala biziko eta beitu . Ni zort?i urtean
hau da bigarren aldia etortzen naizela,
eta orain nobienbrian anaia hil zalako .
Ni han gustora natxiok . Etorriko nauk
berriz hemendik beste 4-5 urtera, ze
Andre Mariak Aste Santukoa zizko
inda zikak eta hura arreglatu nahi diat,
geuk hasitakoa dek eta! Baina ni han
geldituko nauk!

0 Zer moduzko laguntza aurkitu
dezu Zumaian?
Laguntza ikaragarria! Lehen etorri
nintzanean ere bai! Jendeak esaten
zian "Eskerrik asko!" eta eskerrik asko
nei? Nik zer egiten det ba, lana

besterlk ez det egiten eta! Jendeari

hemen gauza handia iruditzen zaio
Baina . . . gu hemen santuak jantzitzeko
egon eta Congon bukatu misionero,
joe!

0 Aurrera begira zein helburu
dituzu?
Nik konsegitzen badet han sei
laguneko kooperatiba jartzen gustora

hilko nauk . Eskolan hartu mutilak eta
ikasi dezatela, eta beraien gremioakin
demostratu nola egiten dan direkzio
bat eramateko . Beraien kasa jarrai-
tzeko gauza izan daitezela . Nik hori

egiten badet, "pal otro barrio"! Horta

ailegatu behar diat!

N JOSU WALIÑO

Txomin Agirre kaia, 6
Tel ./Faxa : 943-143057
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ingurugiroa

Bosgarren edukiontzia, martxorako
Urtebeteko atzerapenarekin, laster izango ditugu kaleetan tetrabrik-ak eta plastiko eta
metalezko ontziak bilduko dituen edukiontzi laranjak

guztia biltzeko erabiltzen dena .
Bosgarren edukiontzi honetan
ondorengo gaiak bakarrik bilduko dira :

-Metalezko ontziak : Arrainak
kontserbatzeko latak (sardinak,
antxoak, atuna . . .), frutak eta barazkiak
kontserbatzekoak (pida, melokotoia,
piperrak, tomatea . . .), edari-latak
(garagardoa, freskagarriak. . .) .

-Plastikozko ontziak : Uarbi-
tzeko produktuenak (xanpuak,
xaboiak, . . .), etxerako olioarenak,
edarienak, yogur edota kakao poteak . . .

-Tetrabrik-ak : Kartoiz,
aluminioz eta plastikoz egindako
ontziak dira hauek, eta normalean

_
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edukiontzi berriak eskualdeko herri
guztietan . Hasiera batean, 102
edukiontzi izango dira, eta hiru urtez
enpresa pribatu bat arduratuko da
zaborrak bildu eta Legazpira
eramateaz -hango enpresa batek
zaborra sailkatu egiten du, materia-
laren arabera, gero birziklatu ahal
izateko-.Urteko 7 milioi pezetako
kostua izango du zerbitzu honek .

Bosgarren edukiontzia
Laranja koloreko igluak zaborraren
bilketa selektiboa osatuko du . Ez da
hirugarren edukiontzia izango, ezta
laugarrena ere, bosgarrena baizik :
Paperarena -urdina-, beirarena -
berdea-, pilena -horia-, eta beste

Urtebete egin du aldizkari honetan
iragarri genuenetik ontziak biltzeko
edukiontzia jaio zela, hirugarren
edukiontzia edo edukiontzi laranja
deritzona . Bertan, etxean pilatutako
plastikozko eta metalezko ontziak, eta
brik-ak jasoko dira .

Erditzea, ordea, nahi baino luzeagoa
izan da, Gipuzkoako P'oru Aldundia
eta zabor hori biltzen duen enpresa
(ECOEMBES) ez direlako ados jarri,
eta azkenean Udal Elkarteek hartu
behar izan dute ekimena eta beraiek
izan dira enpresak kontratatu dituz-
tenak . Kontuan hartu behar da ontziak
zabor poltsaren %60 osatzen dutela .

Ustekabekorik ez bada, Urola-Kosta
Udal Elkarteak martxoan jarriko ditu
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ingurugiroa

badituzue, Udal Elkartearekin harre-

rnanetan jar zaitezkete . Telefono

zenbakia : 943 894183 . Posta elektro-

>ukoa : uke-inguru@jet .e s

N GONTZALO TORRE ~ GORKA ZABALETA

kanpaina bat burutuko du laster, egon

daitezkeen zalantza guztiak argitu

asmoz . Foiletoak banatuko dira,

eskoletan kanpaina egingo da, eta

kaleko teatroa ere ez da faltako .

Horren ondoren oraindik zalantzak

esnea, zuk-uak edota ardoak gorde-

tzeko erabiltzen dira.

Euren baitan plastikoa, metala edota

goma izan dezaketen arren, ezin dira

edukiontzi hauetan sartu ondorengo

produktuak : aerosolak, jostailuak,

elektragailu txikiak (irratiak . . .),

biberoiak, gomazko eskularruak,

espumak, konpresak eta antzerakoak,

zartaginak eta sukaldeko beste

ontziak . . . 7alantza izanez gero, onena

edukiontzi hau ez crabiltzea da .

Baztertuta gelditzen diren hondakin

hauek guztiak ohiko edukiontzira bota
beharko dira .

Zabor Bilketa

Edul.iotttzi laranja : Plastikozko botilak

eta poteak, tetrabrik-ak eta kontser-

barako latak eta edari-latak .

Edukiontzi berdea : Beirazko botilak,

ontziak eta poteak .

Edukiontzi urdina : Papera eta kartoia.

Edukiontzi horia : pila alkalinoak eta
botoi-pilak .

Lau gurpileko edukiontzia (betikoa) :

Beste guztietara bota ezin dena, edota

z<tlantzazko material guztiak .

A ze nahastea!

IIonel. guztiak nahikoa korapilotsua

dirudi, eta Udal Elkarteak informazio

~Ur-gintze m
SANEAMENDUA-KALEFAKZIOA-GASINSTALAKUNTZAK

GAS NATURALA- INPERMEABILIZATZEAK

ERAIKUNTZA LANAK - BAINUGELAK

SUKALDEKO ALTZARIAK
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izerdi patsetan
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Oier Egaña :

"Mundialera
bost eraman
behar zituen,

eta ez hiru
bakarrik"

Oier Egaña Holandan jokatutako munduko ziklo-kros txapelketan .

Ziklo-kroslari zumaiarrak

Holandan jokatu diren

Munduko Txapelketan hartu

du parte. Oier Egañak ziklo-

kroslari guztien ametsa

~auzatu du aurten: Munduko

capelketan parte hartzea. 23

rte baino ez ditu eta Van der

~el, Gronendaal, Pontoni, De

Clercq eta Nijsen ondoan

~rritzeko aukera izan du. Ez

zuen proba amaitu, baina

Holandan bizitako

esperientzia ez zaio inoiz

ahaztuko : "50.000 lagun

zeuden proba ikusten. Giro

~Caragarria zegoen". Oierrek

ziklo-krosa aukeratu du,

"kaminoko ziklismoak

denbora gehiegi kentzen

baitizu, erreta bukatzen

duzu ".

0 Oier, zuk beti nahiago izan duzu
ziklo-krosa .
Nik hasieratik egin dut ziklo-krosa .
Bigarren urteko kadetetan hasi
nintzen, eta hortik gora urtero ziklo-
krosa egin dut, 23urtez azpikoetan
urtE: batean izan ezik . Or<luan errepi-
derako prestatu nintzen bet°eziki .
Frantziako proba batzuetan ondo ibili
nintzen, profesionalen ondoan, baina
gero denboraldi osoan ez nuen gauza
aipagarririk egW . Errepidean zerbait

lortzeko zeure burua nabarmendu
behar duzu eta oso zaila da. Erre egin
nintzen . Gero ziklo-kroseko denbo-
raldia hasi zen baina errepidean
hainbeste kilometro egW eta gero,

gaizki ibili nintzen .

0 Aurten gauzak hobeto joan dira .
Aurl,en gauzak bE, sl e era bateaa egin
ditut . Errepideko lasterketetan aritu

naiz, baina prestakuntza rnodtzra . 13
karrera korritu ditut, inolako presiorik
gabe . Eibarko CDR taldearekin ari naiz
orain, eta errepiderako erraztasun

guztiak eman dizkidate, badakitelako
ziklo-krosa dela nire helburua . Proba
batean erretiratu ttahi baciut, ez da
ezer gertatzen . Cainera, ziklo-
kroserako babeslerik aurkitzen ez

banuen laguntzeko prest zeudela esan
zidat,en. Oso ondo hortatu dira eta
beraiek ere gustura daude, egunka-
rietnn-Eaa dczentE: agertu haita
talclearen izetta .

0 Orain arte egin duzun denboraldi
onena izan al da?
23 urtez azpikoen mailan izan nuen
baita ere urt,e on bat . Elitekoekin
korritzen hasi nintzen urte hartan, eta
Espainiako selekzioarekin Italiara eta
Holandara joan ginen Munduko
Kopako probak korritzera . Baina
harrc:zkero, gaizki ibili naiz, Txapelke-

tetan batez ere . Aurten berriz, gauzak
hobeto joan cGra . Valentzian, Espai-
niako Kopako proban hirugarren egin
nuen, Seco eta Plaren atzetik. Denbo-
rakii lrasier<ut Zornotzako proba
irabazi nuc~v .

AROZTEGIA

Ur�ola; ~Q.000, s .'I .
'Eraikuntzen akabera eta dekorazioa
'Baserrien zaharberritzea
`Enbarkazio konponketa
`Ate, zokalo tarima eta pertsianak
'Armairu enpotratuen aurrealdea
'Aroztegi metalikoa
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- izerdi patsetan

0 Espero al zenuen Pascual hauta-
tzailek Mundialerako deitzea?
Nik pentsatzen nuen beti bezala bost
eramanez gero sartuko nintzela . Gero,
esan zutenean bi edo hiru joango
zirela etsi egin nuen . Badakigu
Mundialean ez dugula gauza handirik
egingo, baina denboraldi osoan ondo
ibili eta gero merezitako saria da.
Federazioak esan zuen ez zegoela bost
eramateko dirurik, eta Eliteko bi plaza
eta Sub23ko bat kendu zituzten,

'

	

emakumezko hiru eramateko . Berez,
maila bakoitzetik bost eraman beharko
lituzkete . Gainera, gero Holandara
joaten zara eta korredore adina
Federazioao jendea dago . Aurrekon-
turik ez dagoela esaten dute, eta gero
korredoreak ez diren jende mordoa
eramatea dute .

r~ Pascualek emandako zerrenda
horrekin izugarrizko zalaparta sortu
da .
Aurten korredore batzuk ziklo-
kroserako prestatzen egon gara
bereziki . Bost edo sei nahikoa maila
onean ibili gara . Lehen atzerritarrak
etortzen zirenean doblatu egiten
gintuzten . Orain lauzpabost minutu
ateratzen dizkigute . Jendea
Mundialera joateko gogotsu zegoen
eta Federazioak ez zuen azken unera
arte esan hiru bakarrik joango zirela .
Bagenekien Pla eta Seco seguru
joango zirela, eta gero beste hiru
geunden : Mena, Igor eta ni . Azken
probara arte ez zuen ezer esan . Ni
Ipazterren onena izan nintzen hirrrren
artean eta azkenean ni eramatea
erabaki zuen . Berei denak joan behar
ginen Mundialera.

0 Maila duten bost egonda, zergatik
Eliteko bi plaza kendu?

Ez dauka zentzu handirik . David
Secok berak esaten zuen horrek ez
zuela hankarik ez bururik . Denboraldi
osoan puntan ibili eta gero ez bazai-
tuzte Mundialera eramatea, normala
da jubenilek errepidea aukeratzea .
Elitean horrelako maila parekoa
egonda, jubeniletatik ken zitzaketen bi
plaza horiek denontzako dirurik ez
bazegoen .

"Antolatzaileek esan
zuten 50.000 ikusle

zeudela .
12:30etarako joan

ginen hara zirkuitua
nolakoa zen ikustera
eta ordurako jende
mordoa zegoen,

denak builaka. Lotsa
eta dena ematen

z uen han ibiltzeak"

0 Zer moduzko lasterketa egin
zenuen?
Txarra, ez nintzen batere ondo
aurkitu . Bigarren itzuhan erretiratu
egin nintzen . Secorekin batera atera
nintzen, erritmo ona hartzeko asmoa-
rekin, hasieratik dena eman gabe .
Lehen itzulia eman eta gero, atzera
eta atzera egin nuen . Ez nuen batere
gozatzen eta erretiratzea erabaki
nuen, jarraituta ere bosgarren
itzulirako harrapatuko nindutelako .

© Zer moduzko giroa zegoen barru-
tiaren ingurutan?
Hura ikaragarria izan zen . Antola-
tzaileek esan zuten 50.000 ikusle
zeudela . 12 :30etarako joan ginen hara
zirkuitua nolakoa zen ikustera eta
ordurako jende mordoa zegoen, denak
builaka . Lotsa eta dena ematen zuen
han ibiltzeak .

0 Ziklo-krosarekin jarraituko duzu,
edo ze asmo dituzu etorkizunerako?
Oraindik gaztea naiz eta badakit url e
batetik bestera ezin dela miraririk
egin . Mundialean 30 urteko txirrindu-
lariak zuen asko . Nire asmoa da lau
urtean ziklo-krosa lanarekin batera
eramatea -elkarrizketa egin diogun
egun berean hasi da lanean Zumaiako
lantegi batern-, eta gero zerbait egin
dezakedala ikusiz gero, Belgika aldera
joaten saiatu .

CI Mundialera joan aurretik euskal
selekzioaren aldeko aldarrikapena
egin zenuen Bilbon .
Bai, eta horrekin eta izan dugu sesio
txikiren bat . Guri ESAITekoek eskatu
ziguten Mundialean zerbait lortuz gero
argi eta garbi adierazteko nongoak
ginen, euskaldunak alegia . Espainiako
Federazioan ez zitzaien batere
gustatu, baina ez da hortik pasa . Gurfi
inork ez digu esan Mundialera ez
joateko . Hori ezin zaio eskatu kirolari
bati . Bakarrik esan ziguten euskal-
dunak ginela garbi uzteko .

N GORKA ZABALETA

GAZTE, s.L.
ELEKTRIZITATEA

Izaga, 1 behea

	

TeLIFaxa : 143402

	

TAILERRA : Estazioko kalea, 24
Tel . mugikorra : 908 -143409
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izerdi patsetan

Igor Beristain :

"Mendekua
izan da; gu
izorratzera
joan dira"

Igor Beristain albiste izan da

aurreko asteotan, Espainiako

hautatzaileak bera eta

Francisco Mena bilbotarra

Mundialerako zerrendatik

kanpo utzi baitzituen,

funtsezko arrazoirik gabe.

Igorrek nahikoa meritu egin

du aurten Holandan izateko,

baina Pascualek bost txirrin-

dulari eraman beharrean hiru

baino ez zituen hautatu. Igor

eta Espainiako Federazioko

buruen arteko harremana

zeharo aldrebestu da, eta

zumaiarrak ez daki datorren

denboraldian zer egingo duen .

Gauza bat argi du, ordea,

Espainiako Federazioan

aldaketarik ez badago ziklo-

krosak hondoa joko duela.

0 Igor, zer gertatu da horrenbesteko
zalaparta sortzeko? Aurreko urtetik
omen dator arazo hau.
Lehengo urtean Pascual hautatzaileak
galdetu zidan ia Mundialera joango
nintzen era baietz erantzun nion,
baina gero estamuko arazoak izan
nituen . Proba batzuk egin zizkidaten
eta medikuak esan zidan atsedena
hartzea komeni zitzaidala . Orduan
informea bidali nuen Espainiako
Federaziora eta ezin nuela joan esan
nion iiautatzailcari .

"Pascualek berak
deitu zidan,

argazkia eta karne-
tarenfotokopia
behar zituela,

pasaportea egiteko.
Orduan galdetu nion

ia ziur,joango
nintzen. Erantzun
zidan hiru edo lau
eramanez gero

baietz"

Ez zitzaion gehiegi gustatu, baina
horretan gelditu zen, nire lekua
betetzeko jende asko baitzegoen prest .
Hori horrela gelditu zen .

0 Itxura denez hura ez zitzaion
ahaztu . Aurten zer gertatu da?
Aurten denboraldi hasieran ez zen
ezer arrarorik gertatu . Esan ziguten
Espainiako Kopako probetara joateko
horrek gero Espainiako selekzioari
begira balioko zuela-eta . Den normal
joan da Espainiako Txapelketara arte -
urtarrilaren 9an, Asturiasen- . Last.er-
ketaren bezperan bat-batean bota
zidan ia Mundialera joateko asmorik
banuen . Une hartan jende mordoaren
artean geunden eta ezustean
harrapatu ninduen . Hurrengo egunean
erantzungo niola esan nion . Lasterketa
korritu eta gero, aldatzen ari nintzela
Xabier Usabiaga eta Unai Larrea
kazetariek esan zidaten Pascualek ez
runduela aurre-zerrendan sartu . Ezin
nuen sinetsi eta beregana joan nintzen
azalpen eske . 13erriro galdetu zidan ia
joateko prest nengoen, eta nik baietz,
joateko gogoa banuela . Orduan esan

GIZARTEKINTZA zentru soziala

IKA IFIE~EIE~IIA , ~A~~IE~E~IEA\
Eguneko menua
Plater Konbinatuak
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- izerdi patsetan
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zidan lasai egoteko, emandako zerrenda

betun-behinekoa zela . Horz horrela
gelditu zen .

0 Baina azkenean ez zintuen
zerrendan sartu.
Hurrengo astelehenean Pascualek berak

deitu zidan, argazkia eta karnetarezl

fotokopia behar zituela, pasaportea

egiteko . Orduan galdetu nion ia ziur

joango nintzen . Erantzun zidan hiru edo
lau eramanez gero baietz, bi bakarrik
,joaten baziren Seco eta Pla izango
zirela . Aste osoan berriro noiz deituko
zuen zain egon nintzen, baina

Pascualen berririk ez . Larunbata iritsi
zen eta Gipuzkoako Txapelketa genuen
Aizarnazabalen . Pascual han zela esan
zidaten . Proba amaitu ondoren, berriro
Unai Larrea etorri zitzaidan eta esan
zidan Pascualek hiru izen eman zituela
Mundialerako eta ni ez nerrgoela
tartean . Ezta Mena ere . Oier zihoala
esan zidan .

0 Inolako azalpenik eman al zizuen?
Ihesi zihoala harrahatu nuen Pascual .
Azalpenak eskatu eta esan zidan bi
bakarrik eraman behar zitucaa . Nik esan
nion hori gezurra zela, hiru eraman
behar zituela . Orduan esan zidan agian
nire lehengusua izango zela hiruga-
rrena . Haren aurretik bizpahiru
bageundela esan nion nik . Ospa egin
zuen . Hurrengo egunean Ipazterrera
joan ginen . Proba hasi aurretik
gurutzatu ginen eta ez zidan kasurik
egin . Orduan konturatu nintzen ez
nintzela Mundialera joango . Mena etorri
zitzaidan kontu berarekin, berari ere ez
ziola aurpegira begiratu . Pmba bukatu
ondoren hautatzailearen bila joan behar
izan genuen azken erabakiaren berri

'

	

jakiteko . Helmuga inguruan topatu
genituen, Pascual eta Izkara, biak .
Izugarrizko iskanbila sortu zen . Menak

mekanikoak jo nahi zuen eta izuga-
rrizkoak esan zizkioten . Menak eta nik

lasaitzeko esan eta azalpen bat eskatu

genion Pascuali . Hark ez gindoazela

gogoa ematen ziolako . Hori ez zela
arrazoi bat esan genion guk, ziklo-krosa

hondatzen ari zela eta beraiek hor egon
bitartean ez zegoela zereginik. Alde
egin zuen Pascualek, eta pixka bat
aurrerago Txutxi Izkararekin egin
genuen topo, Espainiako Federazioko
presidentearekin . Berotu egin zen eta
iaz joan ez izana leporatu zidan . Hor
garbi gelditu zen mendekua izan dela .
Menari esan zion iaz ez zuela jarrera

zuzena izan, parrandan ibili zela .
Gezurra zen, parrandan bere gelako

beste bat ibili baitzen .

"Hark ez gindoazela
gogoa ematen

ziolako . Hori ez zela
arrazoi bat esan
genion guk, ziklo-

krosa hondatzen ari
zela eta beraiek hor
egon bitartean ez

- zegoela zer~inik "-

Bost eramateko aukera badu, zergatik
hiru bakarrik'? Lehen bost joaten zuen,

eta aurten hiru bakarrik eraman ditu .

Esan zigun ez zegoela lau edo bost
eramateko dirurik . Orduan inor ez
joateko erantzun genion . Garbi dago
mendekua izan dela . Oier zergatik
eraman duen ez dakit, baina bai gu

zergatik ez gaituen eraman . Pascualek
berak onartu zuen Secoren ondoren ni

eta Mena izan ginela denboraldiko
onenak .

(3 Eta hemendik aurrera zer? Hauek
jarraitzen badute zuk bizikleta utziko
duzula irakurri dugu .

Datorren denboraldian hor jarraitzen
badute bizikleta ul,ziko genuela esan
genion, baina berak erantzunik ez .
Orain ez dakit zer egingo <iudan, ez
daukat ezertarako gogorik . Taldean
esan didate lasai egoteko, ez dela ezer
gertatzen, baina ederki izorratu
gaituzte . C~uk badakigu Mundialean ez
dugula ezer egingo, baina denboraldi
osoan zehar egindako lanaren saria da .
Munduko onenekin egotea sari bat da,
et,a zure izena eta babeslearena -
Saunier Duval- komunikabideetan
agertzen dira . Harnar urte daramatzate
hor eta esaten dute ziklo-krosa indartu
egin behar dela . Horrelako erabakiekin
ziklo-krosarekin amaitzea baino ez dul.e
lortuko . Gainera, ez da horrelako bat
egiten didaten lehen aldia. Jubeniletan
Euskadil:o txapeldun izan nintzen,
hamar karrera irabazi nituen, eta
Izkarak nire atzetik zegoen bizkaitar bat
eraman zuen, bera ere bizkaitarra
delako .

"Datorren denbo-
raldian hor jarraitzen

badute bizikleta
utziko genuela esan
genion, baina berak
erantzunik ez. Orain
ez dakit zer egingo
dudan, ez daukat

ezertarako g~orik"

(~ Gipuzkoako eta Euskadiko Federa-
zioak zerbait esan beharko lukete,
ezta?
Oraingoz ez dira mugitu, baina nik uste

dut Euskal Federazioak zerbait egingo

duela datorren denboraldiari begira .

Llrtero arazoak daude Espainiako

Federazioarekin eta jende asko dago

altiakcta bat cakatzen .

It GORKA ZABALETA

- Arrainak eta haragiak
aukeran
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- Eguneko menua

- Jangela klimatizatua
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izerdi patsetan

Ekin zaio

bigarren

faseari

eta ondorioz kopan oreka hori nabari
da .

Lehen fasearen ondoren, honela
geratu dira multzoak .

Bestelakoan, esan behar txapelketaren
ardura laupabost, lagunen eskutan
geratu zenetik hobeto doala guztia,
nahiz eta orain<lik ere talderen batek
edo bestek partidura huts egim duten .
Aipatu, antolakuntza taldeak
egutegian aldaketak egitea erabaki
duela, denbora tarte txikiagoan
partidu gehiago jokatu ahal izateko,
beraz kartelei a<li .

Beste eragozpenik ez bada, aurreikrtsi
bezala San Telmotarako bi multzo-
etako finalistak erabakita izango dira .

Besterik gabe, ea txapelketa amaiera
polita ikusten dugun, eta bitartean
ostikadak baloiari eman .

Txapelketako lehen faseko partiduak
jada amaitutzat emanda, liga eta
kopako partiduei hasiera eman
zitzaien joan den hilaren amaieran .
Oraindik bi ast,eburu bakarrik badara-
matzagu ere fase honetan, emaitzei
dagokienez argi ikusten da aldaketak
izan direla . Lehenengo ligaxkan oso
ongi ibilitako talderen bat edo best,e
emaitza eskasagoak izaten ari den
bitartean, makal hasitako beste batzuk
suspertzen ari direla dirudi . Aldaketa
honen arrazoi nagusia ziurrenik,
oraingo multzoak orekatuagoak direla
izango da. Izan ere emaitza onenak
izandako taldeak multzo berean
izatean, konpetentzia handiagoa da,

LIGA :
Trapaia
Ederki
Basarri
No Soluxion
Kalari
Oskarbi

KOPA
Txixapa
Inpernupe
Siete Mares
Asier Kirolak
Txikixa
Ipurbeltz
Buitraker

LIGA

Trapaia

	

1

	

No Soluxion 1

Ederki 8 Oskarbi 1

Basarri 0 Kalari

	

1

Trapaia 5 Oskarbi

	

1

KOPA

Inpernupe

	

4

	

Siete Mares

	

1

Asler Kirolak

	

1

	

Buitraker

	

2

Txikixa 7 Txixapa 2
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kultur agenda

~_ Jarra~tzen duten

` 'ikas~ar+u eta
zerbitzuak:

ot~sa'i1~, MENDI ASTEA 2000
diapositiba emanaldiak .
" Otsailak 18, 21, 22, 24 .
Forondan

ZINE FORUM SAIOA
"Happiness" .
" Otsailak 24, osteguna, 22.15etan
Aita Marin

"CORAL 25 DE JULHO"
abesbatza brasildarraren emanaldia.
" Otsailak 25, ostirala, 20.OOetan

PINTURA TAILERRA

LIBURUTEGIA
Helduentzat
" Astegunetan, 9.30 - 13.30 eta
16.00 - 20.00.
Larunbatean, 10.00 - 13.00

Haurrentzat
" Astelehenetik ostiralera, 16.00 -
20.00

ARTXIBO HISTORIKOA
" Egunero, 10.OOetatik 13.OOera

INTERNET
Helduen liburutegian .
" Astegunetan, 10.00 - 13.00 eta
16.30 - 19,30

INAUTERIAK
" Martxoak 3tik 6ra bitartean

HERNANIKO "KANTUZ
ABESBATZA"REN EMANALDIA.
" Martxoak 4, larunbata, 20.15etan
San Pedro parrokian,

INAUTERIETAKO KONTZERTUA .
Zumaiako Udal Musika Bandaren
eskutik
" Martxoak 4, larunbata,

ZINE FORUM SAIO BEREZIA
Emakume eguna dela eta : "Agnes
Browne"
" Martxoak 9, osteguna, 22.15etan

Aita Mavin

ERAKUSKETAK
" Saharako herriari buruzko
erakusketa : "Askatasunaren
basamortua".
" Otsailaren 17tik martxoaren 14ra arte,

Oxforden
" Altzarien Berritze ikastaroan
egindako lanak izango dira ikusgai.
" Martxoaren 8tik 22ra
Forondan

IRTEERA
Eski irteera. Izen-ematea Polikirol-
degian, martxoaren 4a bitartean .
Ikasten edota langabezian diren
gazteentzat laguntza bereziak egongo
dira .
" martxoaren 11-12 asteburuan

BALE~~
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Tel./Faxa : 143422
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Eskola eta
bulegorako materiala
Enkoadernazioak
Fax publikoa
Aldizkari eta opariak

ilF

Juan Belmonte, 6

	

Tel. 860415

SAHARAKO ERAKUSKETAREN
INAUGURAZIOA.
"Askatasunaren Basamortua",
" Otsailak 17, osteguna, 19.OOetan

ANTZERKIA
Kalakariak antzerki taldearen
eskutik, "Atrakoya!" .
" Otsailak 18, ostirala, 22.30etan
Aita Mavin

Zumaia Hotela
Alai Auzategia

20750 Znmaia (Gipuzkoa)
ret : 943 14 34 41

i

	

Faxn 943 86 07 64

ZALLA
Taberna - Erretegia

* pfater konbinatuah
~ OtRrte~20aŔ
* oifasho erreak

San Pedvo, 4

	

Tel. 862387

IKASTAROAK
" Word (I) eta Excel (I) ikastaroak .
Bakoitza 20 ordukoa. Ikastaroa
hasteko egunak : Otsailaren 21ean
Word eta Martxoaren 6an Excel.
" Ipuinak kontatzen ikasteko
ikastaroa euskaraz . 24 ordukoa .
- Marrazketa artistikoaren lehen
urratsak . 10-17 urte bitartekoentzat .
3 hilabeteko iraupena .



kultura

iinE FoRUnn
Otsailak 24, ostsguna
Happiness (1

	

;
Zuz: Todd Sotond~t	, ;~
Aktt: Lara Fynn Boyle, P'hitip Seymour Hoffman

Azkenean loriu dute Ostarrenakoek azken urteetako zine
amerikar independenteak egin duen maisu lan eskasetako
bat Zumaiara ekartzea . Happinesshaududarik gabe maisu
lan bat da, amerikar gizartearen kronika. zorrotz bat,
bertako gizon

	

~

	

xrteak nolakoak diren erakusten
duena. Era

	

d pertsonaiak pasatzen dira film
honetatik: psikiatra pederasta bat, dei lizunak egiten
dituen gizakia, bizitzan hondo-hondoraino erori nahi duen
idazle arrakastatsua, jende guztiak adarra jotzen dion
neska tuntuna, masturbazioarekin arazoak dituen mutil
koskorra, etab . Gai hauek lantzean modu melodramatikoa
erabili beharrean Solondzek umorea erabiltzen du .
Pantailan gai oso mingarria azaltzen bada ere, ikusleak

'~ e egingo du. Hori da besteak beste, film honen
`Y

	

tuetako bat, gal aldetik telefilm bat izan litekeena
' ndzek komedia bikaln bihurtzen du . Happiness

Irakurketaral~o

aukerak

Euskaraz

Eta emakumeari sugeak esan zion Lourdes Oñederra
Hamabi galdera pianori Juan Kruz Igerabide
Merry Chrismas, Panama"
esan zuen heriotzak

	

Koldo Izagirre
Hauta-lanerako poemategia

	

Gerardo Markuleta
Manhattan transfer

	

John Dos Passos

Gazteleraz

Bariloche

	

Andrēs Neuman
El largo camino a casa

	

Danielle Steel
Paso a dos

	

Ramon Pernas
Arabia

	

Gretta Mulrooney
Las particulas elementales

	

Michel Houellebecq

n
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. . . . . . ... . . ., .... .
Zuz: Anjelica Huston
Akt: Anjelica Hustnn, Tom Jones

HaurrakLGaztetxoak

Nire kuleroak

	

Anjel Lertxundi
Nahiago nuke mutila banintz!

	

David Duran
Pareta zuloa

	

Jesus Ballaz Zabalza
Pottoko tripontzia

	

Pello Añorga
Jonasen pena

	

Juan Kruz Igerabide

" ~.
oaren 8an Emakume langilearen eguna ospatzen
eta, zine-foro saio berezi bat antolatu da Aita Mari

~ .' � , ~an, azken urteetan bezala. Bertan Anjelica Hustnn
aktore eta zuzendariaren azken ñlma pantailaratuko da.
Agnes Browne 1999ko Donostiako Zinemaldian estreinatu

eta ikusle aldetik arrakasta handia izan zuen . Jakina,
dako istorio bat agertzen da filmean, eta ondo
unez Irlandako edozein galk Euskal Herrian

handia izaten du. Film hau Anjelica Hustonen
bigarren lana da, eta aurrekoan ez bezala, oraingoan
umore handiko pelikulabat egin du. Emakumebatek egina

,~_

	

, emakume bitxi baten historia kontatzen duena.
'`%'%

	

era, mitomanoentzat, iilm honetan, Tnm Jnnes..
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slari bakarra, "unikoa" ateratzen da, eta horrek fiizn
haugomendatzeko nahikoa izan beharko luke .
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disko honek haditu beste kolaborazio
batzuk : Mad Profesor, azken aldian
saltsa guztietan azaltzen den reggae
soinu tekrtikaria, Transglobal Under-
ground, Revolutionary Dub Warriors
edo eta gure Benito .

Zuzenean aurkezteko zenbait,
emanaldi egin ziren joan den urtean
eta musika honek eskatzen duen
zuzeneko emanaldiak, ohituta gaude-
narekin zer ikusirik ez duen arren,
harrera polita izan zuen .

natik, Voodoo Muzak, Temhl.a .r .,

Xano+Em .C, K-Ahba eta J-Ro Euskal

Herrilik eta azkenik Nutcase eta bxt

Parislik, nahiz eta azken honetan
B.D .I. eta F.D.S-eko jendeak ere parte

h<trtu duen .

Diskoaren ideia Bixente Iriart, Basque
Dub Foundationeko Iñaki Larritu eta
Fin De Siēcleko Isa Suarez lagunena
izan zen . Beste guztiekin kontaktoan
jarri ondoren, kantak bildu eta hiruen
artean sorturiko bxt-ren "Comuni-
cation Dub" kanta sortu zuten, dub
nahasketa baten gainean Mikel
Laboaren ahotsa sartuz . Ondoren lana
argitaratuko lukeen disketxearen bila
ibili ziren Esan Ozenkik baiezkoa
eman zuen arte . Laboarenaz gain,

Euskal musika elektronikoaren garaia
iritsi da, Basque Electronic Diaspora
izeneko disko honek rrtakuta bat
soirnrri ateak ireki dizkio, Euskal
Herriko gauei bestt: dirnerrtzio bat
eskainiz . Bi urte pasa dira proiektu
honen lehen urratsak martxan jarri
zirenetik, baina azken emaitza kalean
da joan den urtetik . Izenak dioen
bezala munduan zehar sakabanatuta
dagoen euskal jendeak sortutako soinu
elektronikoak entzun daitezke bertan :
Basque Dub Foundation eta Fin de
Siēcle Londrestik, Estupendo Argenti-

~

	

~~
w ~:

1 a

ENTZUN!!
Entzun!! nnrsika aldizkariak forntattta aldatu cltt . "famaina ia

erdia duen arren, Yorrnal,u berri honek zeharo gaztetu du aldiz-

karia . Abenduan estreinatu zen Entzun!! berrian, Berri Txarrak,

Su ta Uar, Sarrionaindiaren hitzak, Manu Dibango, Easy Star

diska etxeaz eta beste askot.az hitz egiten digute . Gainera
Fermin Muguruzaren azken Brigadista Sound System diskako
zazpi kanten birnahasketak jasotzen dituen konpaktu bat
eskaintzen du . Otsaileko alea ere berri pila batez beteta etorriko
da .

Zoruen kutxilal:cta cta harnizaketa
Parketa jartzea

I Estazioko kalea, 12 -

	

_ Tel . 861412
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musikaz blai

BASQUE ELECTRONIC
DIASPORA
Esan Ozenki 1999
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Kain denbora luzea Ternuan bakai,-
lotan iragan ondoren berriro
Zumaiako burnizko zubi berritik
bere herri maiteari begira ari da
"Toleta txiki,"neko Maotin . Gaur
goizeko bostetako moilatu dira
Pasaiaya, hamaiketarako Getarian
zen, eginbeharreko batzuk bere,
lagun arte ederrea7z bazkaldu eta
kanpandorreko erlojuan ordu biak
hogei gutxi direnean ailegatu da.
Poz ederra hartu behar dute
etxekoek, nork uste baino lehenago
iritsi da-eta, baina poz askoz
handiagoa hartu behar du Katta-
Cineko Marijexuxek. Azkenengo San
Telmo egunean marinel arteko festa
antola,tzen, sardinak prejitzen eta
abar lagundu zion neskak bera

itzuli zai~z pozik egongo zitzaiola
bihotza,ren berotasuna begietatik
irten beharrean esara zionetik,
irudi hura besterik ez du ikusi
itsaso handi eta, hotz haietan
lanean ziharduela. Baina orain ja
etxean da. Siesta koxkor bat egin
ondoren neskarengana joan eta
Zumaiako itsasoko gesala berriketa
ederrean Katuplazan dastatuko
dute, eta behar°bada, muxuren bat-
edo lapurtuko dio Marijexuxi .
Azken begirazuna belaontziz ondo
hornitutako moila maiteari bota,
pardela sorbaldan ondo kokatu eta
han doa saltaka batean, zumaiar
denei eupa eginez ur handietako
haizeek beztuta.ko arrantzale
begiurdincr. TXOAZK~N

~~~~ll

__

~OSl
garbiketak

Etxeak eta dendak
* Enpresa eta auzo lanak
* Erropa garbiketa eta
tintaketa
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Tel. 861670Amaiako plaza

	

Tel. 861440

BALEi~
2000ko otsaila . 65 . zenb .



Langileentzako birziklatze ikastaroak

ZUMAIAKO INSTITUTUA

arloa IKASTAROA

	

orduak datak

Marrazketa
eta diseinu

arloa

Automatismo
elektrikoen

arloa

Administraritza-
informatika

arloa

Ingelera
arloa

Bestelakoak
Lañdaketa hidr_oponikoa. .--------__ . ._ . . . .. .__ ._ .-- . . . .30_ . ._ . . .------.3/13.=-3/30 ._ . .

Uren analisia ~ 30 _ a/3-4/18 __
Kalitatea~eta .etengabeko .hobekuntza . . . .~ 42 . . . . . . . . . .'3/13-.a/a . . . .

Oinarrizko ingelera-.---,_ . ._ . .___ . . . ._ ._- . .- .-- .----- . . . . .100.__ ._ . ._- .---2/14 .--6/30 . . .

. . . _Ingelera- .teknikoa.- .------- . - . .--- . . . . . . . . . . . .--. .- .----- . . _ 100. . . . . . ._- .-- .i/1 a---6/30 . . .

I ngelera. .komertzia la _ _ . . . _ . . .- . . .- . .------ .------- . __ . . _ . 100 ------ . . . . . . 2/14--_6/30---

Laneko segurtasuna eta higienea

	

~20 .

	

.2/21 - 3/1

Windows 95

	

20

	

2/7 - 2/16
Office_word ~-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .- .2~ .- . . . . . . . . .
.--6/5-_6/14-

. . .-

Officeword I~-
. . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zo . . . . . . . . . . . . .

.6/19-6/zg~
..

Office access~~~
. . . . . . . . . . .- . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .2.~ . . . . . . . . . . . .

.~2/21 - 3/1
~. . ..

Office access .l~~
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .2~ . . . . . . . . . . . .

.~3/13 .-3/22~
. .

. . Office .int_egratua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . .-- . . . . .60 . . . . . . . . . . . . . 2/7 . :.3/1-6 .. . . .
Internet .	_ .

	

20 .	5/8 - 5/17

Kontabilitate informatizatua . .~ . .~ . . .

	

. . . .

	

60

	

~3/27 - 5/5 .. . .

Oinarrizko elektrizitatea

	

60

	

6/5 - 7/6
Automatismoak

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .7~ . . . . . . . . . . . .
.~3/13 .- 5/4-

. . ..

.Neumatika .eta.elektroneumatika . ~~~ . . . ~ . ~ . . ~~ .30~ . . .~ . . ~ . .2/14-3/2

Autocad 2000 {I)---- .----- .--------------- .-- .-- .------ . .----40

	

3/z0-a/13
Autocad 2000 (II). . . . . . . . . . .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . .. . . .- . . . . . . . .4~. . . . . . . . . . . . . .4/17.-_5i1o .
~Autocad .2000~3D

	

40 5/15-s/s
Fabrikazio .planoen.-interpretazioa--(I) . .- . .- . . . . .20._ . ._ . . . . . . . . . .2/2~. . :.3i~ . ._ .

. Fabrikazio- _pl.anoen. . interpretazioa.- (II)-----	20 . . . _ . .

	

. 3/13 .3/z2 .
Fabrikazio planoen interpretazioa (III)

	

20

	

3/27-a/5

* Infornnmiu gehiago nahi duten langileek (nstitutoko telefonora dei dezakete : 943 86 08 09

Rluminiozko leihoak (zubi termikoa etenda)

Rluminiozko barandak

Pertsiana mallorcarrak

Garajetako metalezko ateak eta suhesiak

Santixo auzoa, 20 . pabilioia
Te I .IFaxa : 943 - 86 03 20

	

ZUMAIA

uro~eh~rm~k
lfrollltersik
OarOieterle selbliee~IroEzie InoEelikoe

IPOLIURETHNOZKO LEIHORK PERFILTHERMIK SISTEMR



KALEFA~IO ETA
GAS INSTALA~IOAK
PRESUPUESTOAK ZURE NEURRIRA
EGITEN DITUGU .
ESKA EZAZU ZEUREA INOLAKO
KONPROMEZURIK GABE
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