


01. ale hoiieii aten irekitze- 
ko Baleikeko irakiirle fin 
eta zintzoari zor dizkiogiin 
azalpenak einan eta Iie- 
iiieridik aiirrerako asinoak 
ze i~ i  direii argitiiko dizki- 
zuegu, besteak beste. 
Ze berri atalean anbiilate- 

giaren eta turismo bulego herriareii 

I 
ingiiriikoak ezagiituko clitiigii, aur- 
tengo Ziimaia Sariak zeiiientzat 
izan diren jakitearekiii batera. 

Oiidoren Bele11 (;olmaiorekin izaii- 
dako elkarrizketa interesgarriareii eta 
atsegiiiaren berri izaiigo dugu, beti 
ere ur hnuizditan sartu baino lehen. 
Hilabete Iionetako urek etxebizitzen 
niiindiira erainango gaitiizte: babe- 

sekoak, tasatuak, Puntaiiiieta, alokai- 
rua ... hada zer esana eta zer irakurria! 
Gerorako Olarru Zopa goxo-goxoa 
prestatu diziiegii, lupi pastelaz, 
herriko euskaraz, eta ingenieritza 
genetikoaz egina. Ummm! 
Gure herrian euskarak bizi diien 
egoeraz ere zerbait esaii nalii izan 1 

tza bikaiiiarekiii. Uztaileko izerdiak 
botatzeko berriz, herriari hainbeste 
jarraitzeii ditugiiri kirolariekin egoii 
gara, Gotzon Enbilekin eta arraun 
iiiunduaii dabiltzanekin. 
Eta biikatze aldera, herriko kontu 
zahar bereziak ezagutiiko ditugii, 

kulturari orrazia pasa eta beti ere 
lagiiiigarri zaigun agenda zertaii den 
esango dizuegu. 
Zueii giistokoa izango ahal da! 
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BALEIKE, berriro ka lean 
MARTXOAN AGUR esan geiiiziieii, baina "laster arte" izaiigo zeii ika- 1,elieii egitekoa Iicrriko kiiltiira eta taldeak aztertzea izaii da, Iiiitsii- 
ropenez. Orain, lau hilabete geroago, heiiien gaituziie berriz ere. iieak eta gabeziak iioii daii(leii aiitzeinateko. Leheiidik daiideii taldeei 

Hogei lagiin ingurii elkartii giiien inartxoaren 23aii Oxford are- lagriii~lii cta kiiltur eskaiiitza zabal eta diiiii bat osatzeii lagiiiitzea da 
toan (Aloiidegiaii) egindako hileraii. Aldizkariareii izaera eta hila- Baleilc kiiltiir elkarteareii helbiirii iiagiisia. 
kaerari biiruz hausnarketa egiii geiiiien eta baita zeiibait oiidorio Garrantzitsua da jeiidea iiiplikatzea, Iiiirbiltzea. Deiioii arteaii 
atera ere: egin beliar diigii lari; bestela, jai daiikagu. Parte hartii iialii badiizii jar 

Hainabostekaria izateak ez zuen aiirrerapaiisorik ekarri eta jendeak zaitez giirekiii Iiarreiiiaiietaii. 
nahiagoko Iiike HILABETEKARIA izatea. 
Herriaii ahalik eta gehien zabaltzea Harpidedun al zara? 
komeniko litzateke eta horretarako Oraiii artean harpidediina izan baza- 
garraiitzitsua litzateke DOAN bana- 

1 
ra BAZKIDE EGITEA da proposatzeii 

tzea. diziigiiiia; hau da, iirte giiztiko liarpide- 
KULTUR ELKAR'i'E serido bat bultza- tzagatik ordaiiidii zeiiiieii kopiirii Iiiira 
tzea oso garraiitzitsua da, jeiide askoreii (30 eiiro) bazkidetza-kiiotatzat hartzea. 
babesa izatea, aldizkaria atera eta beste Horrela, aldizkaria ateratzeko laguiitza 
Iiainl~at proiektu abiaii jarri alial izatc- eiiiaiigo diizii eta baita beste Iiaiiibat 
ko. proiektu eta jarduera biiltzatzeko ere. 

Cainera, aldizkaria berriz ere leheii- Bazkide izateko ez duzii ezer berezirik 
bailehen inarbtaii jartzeko ahalegina egiii egiii beharrik, ezezkorik esaten ez badi- 
beliarra zegoela ikiisi genuen, Iiorretarako giizu zuzeiiean zerrendaii sartiiko zaitu- 
prest zegoeii jeiidea elkartzeri bazeii, gii eta. Aldizkaria etxean jasotzeii jarraihi- 
behintzat. Izaii ere, zeiibat eta eteii Iiaii- Neurriz eta ibruraz diferentes, ko dilzll, noski, eta laster 
diagoa izan gero eta zailago izango Iitzate- baiila lehen bezala izateagatik izango dihiziiii zeiibait abaii- 
ke lehengo baldiiitzak eta lagiiritzak iza- Zumaiako herri-aldizkaria tailareii berri eniaiigo diziigu: zozketak, 
tea. riiateriala iiierkeago .... 

Haiisiiartzeko, aztertzeko eta eztabaidatzeko balio izaii ziien hilera Bestela, baja eriiatea nahiago badiizii, telefonoz edo posta elektro- 
maniitsii harren oiidoreii, beste bileratxo batzuk etorri zireri, eta bi laii- iiikoz esaglizu eta 24 euro itzuliko dizkizugii. Aldizkaria jasotzeko auke- 
taldetan baiiatzea erabaki genuen, lana Iiobeto egiii ahal izateko. ra izaiigo diizii, hala ere, Iiala esateii badiguzu. 

Batek, kiiltiir elkarteareii ideia laiidiiko ziien: zer egiii beliarko 
lukeen, riola fiiiitzioiiahi ... Ez al zara harpidedun? 

Beste laii-taldeak, aldizkaria iiiartxaii jarri alial izateko proiektu Zereii zaiii zaude? Aldizkaria DOAN bariahiko diigii, baiiia hasiera 
berria laiidii beliarko ziien, iirte biikaera bitartean, Iiasteko: bideragarri- bateaii ez da leheii bezala kiosko eta dendetaii egoiigo, eskatii egiii 
tasuiia aztertii, itxura eta edukiak zehaztii, jeiidea lohi ... beliarko digiizii. Zeure datiiak eiiiaii eta Iiilerc-hilero etxera bidaliko 

Eta, azkeiieaii, Iienieritxe diizii aldizkari berria. Izeii berarekiii, 
baina ezberdiiia. Neurriz eta itxiiraz difereiitea, baiiia lelieii bezala 
Ziiriiaiako Iierri-aldizkaria. Jeiide berria iiigiiratzeko asiiioa diieiia. 

Gustahi zaizii? Enian zeiire iritzia, alioz edo idakiz, posta elekto- 
iiikoz edo arriiiitez. Zure aliolkii eta iradokiziiiiak beliar clitiigii, aiirre- 
rantzeaii Iiobetzeii iarraihi naliiko geiiiike eta. 

Baleike Kiiltur Elkartea mamitzen 
Lelieiidik ere jiiridikoki eratiita zegoeii Baleike kiiltiir elkartca, 

baina oraiii arteaii ez ziieii elkarte bezala fiiiitzionatzeii. Oraiii erroiika 
horixe da: "beiietako" ~iirigiiiieiidiia eta diiiaiiiika sortzea elkarteareii 
iiigiiriiaii. 

diziigii, xeritiiiiorik kobratii gabe (kaiipoaii bizi direiiei bidalkcta-gas- 
tiieii triike zerbait eskatuko diegli). 

1-lala ere, aldizkariaren eta elkartearen proiekhia beiietaii I~iiltzatu 
l iialii badiizii, BAZKIDE EGITEA proposatzeii diziigii. Horretarako , 

iirteaii 30 eiiro ordaiiidu beliarko ditiizii, iirteko kiiotatzat, cta gerora j 
~eiibait abaiitaila ere izaiigo dihizii: zozketak, iiiateriala iiicrkcago ... 

Harpiclediiii zein hazkide egiteko, bete ezazii aldizkariarekiii baiiahi 
(Iiigiiii orria cta Iiaiietako tokireii bateaii laga: i 

Baleikeko lokala (Jiiari Beliiioiite 29) Ii:rribera kaleko Errota 
l 
i 

Foroiida k~iltiir etxea .\izpiiriia libiiriideiida 
Posta elektronikoareii edo telefoiioareii bidea ere erabil dezakezii (balei- 
ke@topagiiiiea.coiii Iielbidera idatzita edo 943861545 zeiibakira deitiita). 



- - 

Maddi Gallastegi eta Maialen Velarde 

.- Baleikek ziitik iraun izan t l i i  

Egoltz Lizaso Legarda : iirte batetik bestera 

ziilo beltz sakoii batera 

kostata baina itzuli zaigu 

ezer ez da ta ezinezkoa 
baldin saiatzen bagera 

abantailetaz gozatzeko aiikerarik ez dugu izan az 
tzara iirte osoan deika iardun eta arduradunareng Aldizkari hau sortua zuten 

ainets ederrez beteta 
kargora ere jo diigii eta esan digiitenez fainilia iig bertan sartuaz txiste, koiiiiki 
ibesteko erronka eta oraindik inakina bat familia gau eta hairibat ikerketa 

halako gauzak irakurtzeko 
edozeiiiek zueii beta 
oroitzapenak gordeta 
ta Iiaiiiaika gogoeta 
gaiirtik aurrera jarri beharko 
inerezi duen arreta 
giire Baleike zumaiar derioii 
eiiskarria degii eta (bis) 

Gizonezkoen 
tt.1: Y 4 3  143.3X 

Tel: 943 861433 
Estazioko kalea, 19 Faxa: 943 861 067 

D Alta-Mari auzategia, 17 
A Tel. 943 861569 Itzurun, 1 Tel. 943 143224 
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Bigarren Zumaia sariak 
- Estlier Eizagirre, abiadura probak Eiis- 

kadiko txapelketa irabaztegatik. 
- Aroa Miirciano, Espaiiiiako Kopari biga- 

rren postua lortzeagatik. 
- Aridoiii Amilibia, Euskadiko abiadiira 

proba eta riiaratoia irabazteagatik. 
- Haize Galarraga, Euskadiko abiadiira 

proba eta maratoia irabazteagatik. 
- Iniaiiol Atorrasagasti, abiaduran Eiiska- 

diko txapeduii izateagatik. 
- Ifiaki Vita, Aiitoiiomia arteko txapelke- 

tan 3. postudortzegatik. 
Eskubaloian, Pulpoko: 

- Xabier Agirre eta Iñigo San Martin, Eus- 

Norbait gelditu al da aurten saririk gabe? 

EKAINAREN zBAN, San Pedro bezperan, 
I~ariatu zituzten Zuniaia Sariak. Joan den 
~irteaii hasi ziren sari lioriek einaten, eta 
aurteii ere bi arlotan baiiatu dituzte sariak. 
Batetik, kiroletan arrakasta edo garaipenak 
lortu ditiiztenak, eta bestetik, Zuinaiako 
herritarren alde edozei~i alorretari riabar- 
mendu direiiak. 

Aurten saritiitako kirolariak edo taldeak 
hauek izan dira: 

Arraunean, Aita Mariko: 
- zooieko traineruko arraurilariak, eginda- 

ko deriboraldi bikainagatik, eta Kontxa- 
ko estropadetan izateagatik. 

- Gazte mailako arraurilariak, traiiierille- 
tan Euskadiko txapel<liiii izateagatik. 

Zesta Piintan, Zuniaiako Kirol Elkar- 
teko: 

- Liiis Mari Alberdi, Muiidiiko txapelketa 
irabazteagatik. 

- Iíiaki Osa Goikoetxea, baiiakako Euska- 
diko txapeldtin izateagatik. 

- Iiiiaiiol Lopez eta Uiiai Korta, klubeii 
arteko Espainiako txapelketa eta Herri 
artekoa irabazteagatik. 
Piraguetan, Itxasgaineko: 

- Oier Aizpurua, Zagreb-en jokatutako 
Muriduko Kopa irabazteagatik. 

- Nerea Azpillaga, abiadura proban Espai- 
niako txapela lortzegatik. 

- Maite Aiiiilibia, Eiiskadiko abiadiira 
probako eta iiiaratoiko txapelduii izate- 
agatik. 

n u ~ u a  A 
ZUMAlA 

kadiko selekzioarekin Espairiiako txapel- 
keta irabazteagatik. 

- Arraiitzan, Anadeko: 
- Joxe Mari Zendoia eta Jesus Zelai, Eus- 

kadiko selekzioarekin Espainiako txapel- 
duii izateagatik. 
Futboleaii, Zumaiakoko: 

- 2. Mailako gazteen taldea, liga irabazi 
eta igoera lortzeagatik. 

Edozein alorretari riabarnieiidu diren 
herritar edo talde sarittiak, berriz, hauek 
izan dira: 
- Zumaiako Bertso Eskola, azken hogei 

urteetaii herriko iiineei bertsotan era- 
kusteagatik eta herriaii bertso zaletasiiiia 
zabaltzeagatik. 

- Zuniaiako Odol Eniaile Elkartea, guz- 
tiontzat Iiaiii beharrezkoa deri ekiritza 
egin eta biiltzatzeagatik. 

O P A R l A K  ETA D E K O R A Z I O A  

Emberr &lea, 6 

Tel: 943 86 14 85 Telefono: 943 86 53 87 
20750 ZUMAlA (Gipurb)  

Kale nagusia, 2 Tel. 943 861 521 
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I ~ u r i s m o  bulegoa lekuz aldatu dute 
FIELATUAN ZEGOEN egoitía zaliarra iitzi, eta uztailareri 5etik Kantaiiri plazan 
dago bulego berria. IIiru laguri daiide laiiean, Goreti Aristondo, Alberto Reto 
za eta Esti Iriireta. Giik bixitatxoa egin genien, eta zeiibait gariza koiitatii zizki 
ten. Hasteko, ez ornen dago lokal zaliarra eta berriareii arteko koriparaziorik, es 
zioari dagokionez, behintzat. Hori bai, beldiir pixkat bai onien ziiten kokalekiia 
dela eta, bistan ez dagoelako, baina ieiideak bereliala aiirkitzen omen dii leku 
berria. Iiiformazio eske ioaten zaizkienak toki guztietakoak direla esan ziguten: 
Eiiropako ia bazter guztietakoak, Estatii Batiietakoak, valentziarrak, inadrilda- 
rrak .... baita Euskal Herrikoak ere, batez ere nafarrak eta bizkaitarrak. Enlaten 
duten inforniazioa ere azpimarratu nalii izan zuteii, Zumaiakoa ez ezik, Euskal 
Herrikoa eta Espaiiiiakoa ere emateii diitelako. Gai honekin lotuta Iiauxe nabar- 
mendii zuten: herriko ieiideak ere bulegora joateko ohitura liartzea karipora diho- 
anean; adibidez: Nafarrora joan nal-ii di1 zumaiar batek, eta ez daki nora ioaii. Ba, 
turisiiio bulegokoek horrelakoetaii lagiintza eiiiango diote. 

Bestelakoaii, bulego berriak dueii berrikunbetako bat ikusgai dagoen argazki- 
erakiisketa da, Javier Carballo zumaiarraren argazkiekin egindakoa, hain zuzen. 
Jeiide asko hurbiltzeii da argazkiok ikustera .Uztailaren 5etik ii7tailareii 2ora bitar- 
teari egongo da ikusgai aipatutako erakusketa. 

Larunbat  eta iaandean 9:20 

bb ALBAITARITZA 
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Tel 943143310 
01, 
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Tel mugikorra 608- 775508 dC  E ZERBITZUAK S L 

I 
TV-VIDEO-HIFI 

ELEKTROGAILUAK 
SUKALDE ETA BAINUKO ALTZARIAK 
ERRIBERA. 8 

BllESUSTIX 
ERRETEGIA 

Patxita Etxezarreta, 25 Tel: 943 862073 



Rigakoplak tarta festa 
AURREKO BALEIKEko zozketa batea11 tarta gozo bat tokatii kitatzea dagokigii, eta Iiernen dituziie talentiiz betetako rigako- 
zitzaien Oikiko umeei. Hori dela eta, kopla eta bertso haiiek pla eta bertso Iiaiiek. Gozatii Oikialdetik datorren musikaz hete- 
bidali zizkiguteii. Oraindik argitaratii gabe zeudenez, zorrak riko kopla haiiekiii. 

KOTE KOTE I..-Kote, kote, kote, kote, Juan Liiis eta Antxokak 111.- Batzarkideek ere 

Kote, kote, kote, kote Baleike Iiil o ote zaIgu k ezin ziiten kasi jari zuteii pusketa, 

Oso txintxoak zeratela kote, kote, ote, kote, opari bikaiii Iiori postaria jarri zeri 

Kote, kote, kote, kote a ze peiia emateii diguii(Xuban) ez genuii inerezi ahoa beteta, 

Eskerrak zuei deiiori Hei!(Iiiigo) 11 Kote, kote, kote, kote, 
garbitzailea berriz 11.- Goizean jan geniien gehioreii galdezka 

1.-Kote, kote, kote, kote Juan Luisek eta aiitxokak gauza Iiamaiketakoa 
Kote, kote, kote, kote, iiste gabeaii a ze 

Jiian Luis eskerrik asko zuri luxuskua zeii hura 
Goxo bat ekarri ziguten (Xuban) ez nolanahikoa nolakoa festa (Feli) 

Kote, kote, kote. kote, 
Biak oso ixintxo zarete, Hei! 111 Kote, kote, kote, kote, Arratsaldeaii berrix 

Tarta oxoaren atzetik A ze tripakoa! 
11.-Kote, kote, kote, kote, Kote, f ote, kote, kote, Eskolako guztiak 
Pastela gozoa ze oen \ Aitona zaliarra korrika (Xubari) jan genuii iialiikoa. 
Kote. kote. kote. ote. , , , 
Marrazki politena zehkan. Hei! 
(Janire) 

1.- Kote, kote, kote, kote, 
tarta erraldoia ekarri 
kote, kote,\kote, kote, 
pailasojarr1 zen jende dena. Hei! 

11,- Kote, kote, kote, kote, 
Juan Luis eta Aiitxoka atzo 
Kote, kote, kote,kote, 
etorri ziren ona biak.Hei! 
(Kistiiie) 

Kote, kote, kote, kote, 
Tarta ona lorearekin 
Kote, kote, kote, kote, 
Eskerrik asko laguiiíxoak. Jei! 
(Idoia) 

Kote, kote, kote, kote, 
tarta zuri-ziiriarekiii 
kote, kote, kote, kote, 
pailasojarri nintzeii atzo 
(Ainlioa) 

GIZARTEKI 

Eguneko menua 
Plater Konbinatuak 
Kaxuelitak 
Kuadrillentzako afariak 

Eusebio  Gurrutxaga plaza, zlg 

DOINUA: AMA BEGIRA ZAZU m 
Tarta ekarri ziiten 
jendeakjateko 
mozkortuta bezala 
geratu giiieii gu. (Ainlioa) 

OLERKIAK 

1.- Tarta erraldoia 
jan geiiuen. 
Bapo Oikia guztia! 

2.-Eskerrik asko 
etortzeagatik 
eta tarta ederra 
ekartzeagatik.(Kistiiie) 7 
ZORTZIKO ?XIKIAN 

1.-Tarta erraldoia zen 
iriarrazki ta giizi 
Iiolakorik ez iiueii 
sekiila ikiisi 
- 

NTZA 

-1EGlIA e 
zentru soziala 

,UA1rIElrXIEA 

Tel. 943 86 17 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

' O0 Gizane Zerbitzuetarako departanientu 

Laser bidezko depilazioa 

Mikropigmentazioa 

Bonifazio Etxegarai plazatxoa z/g Tel. 943 861322 



Anbulategi berria egin nahi dute 
1 

ORAINGOA 'IXIKIEGIA gelditii da, Haii dciia Zuinaiako Udalcko arkitek- o K I  - 1  
eta ez da herritarreri beliar guztiak tiiak, Liixiaiio Pagaegik koiitatii digii. 

1 
I betetzeko gaiiza. Horixe da berria Oraiiidik Osakidetzak proiektiirik 

eraikitzeko inotiboa, Osakidetzareii aurkeztii ez diieiiez, ez omen dakite 
arabera, beliiiitzat. Oraiiigo aiibiilate- laiiak iioiz hasiko direri. Baina gaiiza 
gia Iiaiiditzeko proposaiiieiia egiii segiiriia da, aiibiilategi berria aipatii- 

eta bitxidenda 

ziieii Osakidetzak, baiiia Iiorrek Ger- tako lekuan eraikiko dutela. Arkitek 
iiika pasealekiiko parkea txikitzea eka- tiiari toki horreii egokitasiinaz galdetii 
rriko zukeenez, Udala ez zetorreii bat genioii, Paolaldean bizi direneritzat 
proposainen horrekin. Ordiian, beliiii urriiti xarnar geldituko delako, adibi- 
erabaki Iiori hartuta, aiibulategi dez. Arkitektuaren arabera, Zumaiako 
berriarentzat lekua bilatii behar. Eta erdigiiiiea poligono alderantz mugitii- 
hori Udalak egin du: kiroldegia eta ko da Puntaiiiieta aldeko lan giiztiak 
Basadiko azkeiiengo etxeen artean biikatzen dituzteneaii. Horregatik, Harategi ka lea,  15 behea 
dagoen ereniiia proposatii dio Osaki- aiibulategi berriareii kokagiinea erdi- 943 86 22 65 - 609 46 56 37 
deizari, festetaii bariaketako kamioiak giiiiean izango da, ~ u x i a ñ o  Pagaegi- 
uzten ditiizten lekua, Iiain zuzeii. ren iistez. 

I 

G a l d o n a  - - 
t - u r c l  i r l c l c g i a  

Mendaro rnarinela. 1 Tel. 943 861 11 7 
943 143346 

Juan Belrnonte. 15 Faxa. 943 861 330 

Anbulategi berria Kiroldegi ondoan egingo dute. Zer gertatuko da eraikuntza eder honekin? 

Basadi Auzategia, 10 behea - 
5 Tel. 943 862051 

E L K A R  1 
1111111m DORNUTEGI - + 

Estazioko kalea Tel. 943 86 02 01 - 
SUKALDEKO ALTZARIAK 
ARMAIRU ENPOTRATUAK PEUGEOT 



batera eginiko lana behar du izan" 

IZTEGI ETA libiiru artean 
izaten -dugu normalean 

lanean Belen Golmaiok. Belen, gure udaleko Euska- 

Ez dira gutxi, ez. Gainera, lana eta ikasketak batera ra Teknikaria. Oraingoan 
guregana ekarri dtigu, bere 
lana zein den jakiteko, eta 

egin berri den SIADECO ikerketaren 
iiiguruari berarekin solasean aritzeko. 

-Zer egiten di1 Filologi Hispanikoan 
lizentziatutako batek euskara tekni- 

Lanean ari zarela beti izaten duzu 
ikasi beharra, eguiiean egoteko. Talde 
batek pentsatu genuen euskaraz ikasi 
beliar genuela, izan ere eiiskaraz beti- 
danik egiten genuen baiiia ikasketa 
denak gazteleraz egin genituen. 
Orduan Zarautzera joan ginen ikasta- 
ro bat egitera, eta ii i  haii oso gustura 
ibili nintzen, agiaii ikasteko sekulako 
premia neukalako. Hori amaitu nue- 
nean D titiiiiia ateratzera joan nin- 
tzen Donostiara, eta kasualitatez atera 
egiii nuen. Horrek aurrera jarraitzera 
animatu ninduen, eta Bergaran 
horren jarraipena edo B maila bat 
antolatu zen. Bitarte horretan udalak 
lanpostu honetarako deialdia atera 
ziien, eta bertari sartii iiiiitzeii. Berga- 
rako UNEDeko giroa gustiiko nuen,  
eta B maila hori atera ostean, zerbait 
ikasi behar iiuela pentsatu, eta bertan 
Eiiskal Filologiarik ez zegoenez, His- 
paiiikoa egiten Iiasi iiintzen. Eta hola- 

10 2 0 0 2 k o  U Z T A I L A  
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tzea . Ez dakit oso ziur 
- 

iZCítQll dUZU ikasi batz~ik itzulpengiiitzara- 
zer den euskara tekiiikari ko karrera bat ere iarri 

xe, deiibora-pasa ikasten hasi eta hala- ten. Gehieiibat izaten zeii, euskaraz 
ko baten lizentziatiia iiiiitzen. Bitarte- zerbait egiteko gogoa, administrazioa 
aii ikastaro batziietan ere parte hartii euskaltliiiitzeko, gaiiza teoriko edo asko 
niieii, eta Hizkuiitza iiornialkiiiitzara- 
ko tekriikari titriliia atera niien. 
-Zer egiten dii euskara teknikari 
batek? 

Neuk ez dut iieiire I~iirria eiiskara tek- 
iiikari modiian azaltzen. Ni aspaldi hasi 
riintzen laiiean udaletxean, 79an, eta 
garai hartan euskara arduraduna eta 
itzulperiak egiteko lana zen. Harrez 
gero gauzak asko aldatu dira, eta lanpos- 
tuak berak ere badaude diferentzian, ez 
daiika maila teknikorik, eta niri 

"...uste dut preiiiia dagoela hortik piintu batmk 
hartu eta zerbait egiteil l~asteko, bertou parte l~ami dzlen 

iendearekin harremanetan janiz." 

fiiikatiii-ik gabeko laiiak egiteko griiia. 
-Tekiiika eta euskara batera ditrigu 
termino honetan. Teknika ez al da  
ingenieruen kontua? Koiitzeptu be- 
rria edo. 

Agiaii bai. Niretzako ere kontzeptu 
berria da. Batzuek esaten diite, teknika 
eta iiigenieritza alor horretan ikasi 
dutenak direla tekiiikari Iioberenak eus- 
keran ere. Nik ez dakit zenbateraino 
egia den, baina ikusi besterik ez dago. 

-0 ra in  arte ez da egon lan 

izatea, izan ere, gaur beham, egunean zuteii, i i i r~i  urteioa, ! 
egun badaude Eusko Jaiir- baina berehala amaitu 
laritzatik plaiiak, erabilpen- eg0teko7' zen, ez zuen aurrera biderik 
plana, biziberritze-plana eta izan. Gauza berriak direlako i 

1 tziak 

beti gehiago gustatu izan zait horretarako bideratzeko 
euskera arduraduii bezala " h n e a n  karrerarik edo  ikasketa- 
edo euskerazko lanak egi- rik ... 
ten dituena bezala ager- an iarela beti Egia da. Duela iirte 

gehienbat horiek bideratzea izaten da 
lana. Udaletxe txikietan denetik egin 
behar izaten da, hizkiintza eskakizunen 
plaiigintza martxan jarri zeriean neuk 
jarri nuen, neu ari bainintzen lan horie- 
tan. Neu euskera arduradun azaltzen 
naiz, egirikizun horretan sartzeri da 
itzulpenak egitea, eta hori da iieuri 
gehien gustatzeii zaidaria. 
-Aipatu duzunez,  79an hasi zinen 
lanean. Urte hauetan zehar aldaketa- 
rik suinatii al duzu? 

Erabatekoa. Garai hartan esaii geiie- 
zake ezer arautii gabe zegoela, harrez- 
kero egin dira plaiigiiitzak eta beste lan 
batzuk. Orduan gauza horiek oso gauza 
berriak ziren, ez ziren ia laiidii ere egi- 

1 Amaiako plaza z/g Tel. 943 860959 1 

izango da, ez zegoelako tradiziorik, 
eta garai hartan gauza berriak izan 
ziren. Filologia ikasketak ere gerokoak 
dira, eta nik uste dut inportaiitea dela 
horretan trebatzea gero lar1 egiteko. 
-Askotan esaten da  administraritzan 
erabiltzen den  euskera astuna izaten 
dela. Nola moldatzen zara? 

Bai esateii da, egia esaii aldrebesa da 
askotaii, baiiia baita gaztelania ere. 
Askotan koritiiratzen bazara, oso zaha- 
rra da, eta orduan ohitiiragatik horrela 
egiteii da. Gaztelaiiiaz eiiiateii du  
miindii guztiak dakiela hori, baiiia 
askotaii guk ere ez dugu jakiten gazte- 
laniaz zer esaten dugun. Formula an- 
tzeko gauza batziik direla diote ba- 

! taberna Il 
kaxuelita eta pintxo ezberdnak Il 
Upea plaza. 4 tel: 943 860970 Y 

PiaioUia de ios Fueros. Bap 
Te1 (9431 86 14 74 
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tzuek, XVI. mendekoak eta ordiitik tzailea. 
hoiia ez da asko berritu. Horrek itzul- BJI, baita beste hau ere: "hemen dator 
tzerakoan azpitik-gorako lana egitea euskaltzaindia". Baina bueno, baita 
sortzen dii eta ordiian edozer'gauza "hemen dator Maria Moliner" ere, 
atera daiteke. Gauza aldrebe- batzuetan. Baina ez ezergatik, 
sak egiten dira, azkenaldi neure bulegoan daudelako 
honetan zuzentzen badoa 'Lankideek hiztegiak, besterik gabe. 
ere. Nik uste dut dauka- ' -Udaletxean zer 
gun gaztelaniazko ere- didate' moduz egiten dute eus- 
dila oso zaiiarra dela, eta hemen datar karaz? 
hizkuntzak horren ezber- 77 Ondo. Hizkuiitza eska- 
dinak izatean arazo pila f?~skalt*aindia. kizunakbetetadaiizkate 
bat sortzen dira. langileek. Baina hori da 
-0 rduan  igual pedante fama teoria, gero kostatzen dena da 
izango duzu, udaletxe alde horretan egunero-egunero erabiltzea eta prakti- 

Bai, beharbada bai. Ez dakit, hori gal- kan jartzea. 
detu nire laiikideei. -0rain egin berri den SIADEKOren 
-Eta zenbat aldiz esan dizute, han  ikerketan sartuz. Zer iruditzen zaizu 
orain ere badator gure euskara zuzen- egin den lana? 

* Eguneroko bazkaria 

* Pintxo eta bokatak 

* Koadrilentzako menu 
bereziak 

* Kazuelitak eta 
plater konbinatuak 

Erribera kalea, 16 
Tel. 943 86251 7 

(beroa, epela) 
Mink egiten ez duen 
depilaketa elektrikoa 

sendabideak 
- edergintza - Gorputza edertzeko 

sendabideak 
Lurrindegia 

Tel. 943 14 31 35 Solarium-a 

Neiiri iriiditzen zait lan inardula 
dela, eta oiido egindako lana. Bakarrik 
ba, urte mordo pila bateaii egon gara 
esaten ez daukagiila azterketa sozio- 
liiiguistikorik eginda, ez dakigiila zein 
den herriaren egoera, ze euskera 
iiiaila erabiltzen den,  etab. Orain 
eginda dago, kosta da lan hori egitea, 
baina orain neiiri kezkatzen nauena 
da ze erabilera emango diogun horri. 
Nik uste diit hori biikatzearekin bate- 
ra hasi behar dugula zerbait egiten. 
Teoria badaukagu, ezagiitzen dugu 
egoera, baina uste dut premia dagoela 
hortik p u ~ i t u  batzuk hartu eta zerbait 
egiten hasteko, bertan parte hartu 
diien jendearekin harre~rianetan 
iarriz. 
-Zailtasunik ikusten duzu hori aurre- 
ra eramateko? 

Ez. Zumaian aurtengo legealdian 
euskera batzordea egin da. Lehenago 
hezkuiitzak eta euskarak batera fiin- 
tzionatzen ziiten eta aurtengo agintal- 
dian bailatu egin ziren. Horrek askoz 
ere aukera gehiago ematen dizkizu, 
dedikazio gehiago gauz.ak egiteko. 
Baina nik ikusten dudana da: 
Zumaian batzordeak f~intzionatzen 
d u  baiiia batzordeak itxiak dira, eta 
horrek beti muga izugarria markatzen 
d u .  Gauza bat da udalak eta guk 
intentzioa edukitzea gauza batzuk egi- 
teko, eta gainera ahalbidea. Nik uste 
dut falta zaiguna dela kaleko jendea- 
rekin harremana. Guk l-ierrian dau- 
den elkarte ezberdi~iekin harremana 
izatea eguneroko bizitzan, ez diru 



lagiintzak eskatzean bakarrik, suriia- dago, baina badira beste gauza ba- Nik ez diit pentsatzeii dena bi Iiiz- 
tzea elkarren arteaii koiifiantza bada- tziik ere. Euskara biziberritxeko plan kuntzetan egiii behar zaieriik deiiei. 
goela, beraiek beraien asinoak azaldu, nagusia, esaterako. Motibatiirik ikus- Ni, nahiz eta elebitasiinaren alde 
guk horiek gauzatzen lagundii, ten diizu udaletxeko jendea egon, euskaraz dakien bati euskeraz 
harreinana, siimatzea iende- kontu honekin? bakarrik hitz egingo nioke. Beste gauza 
ak badaukala gurekiri koii- 'hkotan Oraintxe egin diigii bat da ikasten ari den bati, erraztasun 
fiantza. eskaera hor parte har- bat eniatea eta bietara ematea. Baiiia 
-Askotan badiriidi erabili daiteke, tzeko. N t e  d i  elebidiiiia izateko bi Iiizkuiitzak maila 
herria e r a k u ~ i d e  piibli- liasiera bat dela, eta bereari egon beharko Iiikete, denok 
koen atzetik doala eus- baina bazela garaia horretan dakizkigii biak, baina horrela einaten 
kararen kontuan. Udale- erdbi/tzen." sartzeko. Nik peiitsatzen badiegri denei bi eratan eginda , ohitu- 
txea, foru aldiindia eta dut  badagoela gogoa, eta ragatik ez du inoiz ikasiko, zeren beti 
Eusko Jaurlaritza ari dira lehentasuna emateri bazaio errazena egiten zaiona irakiirriko dii. 
lanean eta euskarak aurrera jarrai- gauzatuko da. Nik uste dut diferentzia bat egin behar 
tuko du.Alegia, gizarteak betetzen al -Beraz euskararen alde lehentasiina dela, eta elebitasuna ondo dago, baina 
d u  berari dagokion partea Zumaian? bai eta elkarlana ere bai, ezta? euskara bakarrik erabili daitekeenean 

Nik uste diit elkarrekin Iiarrerrian Niretzako oso inportantea da hori. erabili egiii behar diigii.. 
naturalagoa edo normalagoa ediikiko G u  bakarrik laneari aritzean Iiorren 
bagenu lan asko egirigo geiiukeela berri izango liikete iidaletxekoek edo 
Zumaiaii. Kiiltur eta eiiskara talde giire oso gertukoek, baiiia herriko lana 
asko ez daude, bairia euskaltegiak f~iii- ikusi egiiigo litzateke eta gehien hat 
tzionatzeii dii, baita Euskal Herrian siimatii egingo litzateke. Eragina izate- 
Euskarazek ere. Batzuetan sortzen dira ko herriko jendearekin batera eginiko 
kezkak eta zerbait egiii nahia, eta guk lana behar di1 izan. 
ere suinatzen dugu zerbait egin beliar -Denok gara euskaltzaleak, euskara 
diigiila. Gaiiza bat da institiizio horiek maite dugu, baina gero ez dugu era- 
bakarrik egiten duteii lana edo enlaten biltzen. Nola azaldu daiteke hori? 
duten dirua, baina beste bat da guk Ez da erraza hori esplikatzen, ohitu- 
herri mailan herritarrekiri batera egin rarik eza erabiltzeko, gaztelania sartiita 
geriezakeena. Agian guk badugu hor eta garrantzirik eman ez.Askotari igual 
hiitsiine bat. Ez'dakit bakarrik euskara nahi dugu, baiiia ,nonbait, benetan ez 
mailaii gertatzen deii, baina nik suina- dugu iialii. Adibidez, Zuniaiaii ikaste- 
tzen dut falta hori, harreinaiia herrita- txe deriak D eredukoak dira, baina joan 
rrekin elkarrekin lan egiteko. zaitez ikastetxe atera eta zer entziiten 
-Alde horretatik SIADECOk proposa- den han denok dakigii, eta baita hau- 
tzen d u e n  euskararen alde aritiiko rrek irtetean txipa nola aldatzen duten 
den  gizarte ekimen bat  ez egotea, ere. Pentsatzeii dut ez daiikagula oso 
koska handia da  ez... bariieratuta, Iiitz egiii behar dut, eus- 

Bai, nik uste dut baietz, eta gainera kara erabili egin behar da, eta umeari 
niri iriiditzen zait itxoin gabe heineri- bakarrik ez baita senarrari , lagiiiiari ... 
dik urte betera edo bi urtera, inomen- Askotan erabili daiteke, baiiia ez da 
tuan ia guk sartu belinrko genukeela erabiltzen. 
horretan. Saiatzeii herri iiiailan zerbait -Piintii horretan agian gizarte elebi- 
egiten. Lotura bat inaiiteiitzen eta duna  izatearen arrazoia sar daiteke. 
elkarrekiii Iiarreiiiaiia izaten, herriko Baina orain esaten da hiztuna hartii 
beharreii berri izateko. behar  dela, banaka nola iiiotibatri 
-SIADECOk egindako lana hor hizkuntza aldatzeko. 



Euskal Herriko 

buruhausterik 

handienetakoa 

etxebizitzaren gaia da. 

Zumaian ere arazo 

larria dario, eta - 
kaltetuenetakoak 

gazteak dira. Diru asko BEHARREZKOA 
mugitzen duen negozio 

honetan interes asko 

dago, batzuk 

agerikoak, besteak 

ezkutukoak. NEGOZIO 
bihurtzen denean 



UNTANUETA aldean egingo 
dituzten etxebizitzak tarteko 
eta, eta garai honetan etxeen 
alokairua ohikoa izaten dela 
kontuan izanda, etxebizitza- 
ren arazoa eguneroko i-riintza- 

/ gaia bihiirlii da azkenaldian. Giik batera 
eta hestera jo diigii, eta arazo larri honen 
ingiirukn !hn hau prestatu dizuegu. 

1 Puntanueta 
Apirila aldean edo, Udalak informa- 

zio- orri batzuk banatii zituen. Bertan, 
Piintanuetan (Ayra Durex-en atzean) 
eraiici nahi ditiieri ekebizitzeri berri 
ep-laten ziien. Etxebizitza hauek Iiiru 
eratakoak izango direla zehazteii zuen: 
sozialak ( seguriienik -1okatzeko); babes 
ofizialekoak; eta tasatutakoak. Oraingoz, 
ordea, sozialak eraikitzeko egitasrnorik 

- - . . . 

daga zehaztuta Horregatik7 babes O!- 1 Puntanuelako elxebiiiízen zozketa M a ñ a  ela Jore lkasletxean egin zen. 
zialekotan eta tasatutakoetan bakarrik 

egokiagoa iruditzen asmoa dagoela, lehen- 
zitzaien zozketa egin hestera, etxebizitzaren biziko zozketa 

zegoeil izena emateko aukera. Eta jende 
asko apiintaki zen. Horietatik, Zumaian 
2000. urtea baino leheii erroldatutako 
guztiak o n a h i  zituzten, hori baitzen bal- 
dintza nagusia. 

baino lehen diru-saire- negozioaren aiirreneko 120i tokatu 

tu hura, eta ikusmina ikaragarria izan 
zen, Maria eta Jose ikastekeko aretoa 
jendez lepo zegoen eta. Bi zozketa egin 
zituzten: babes ofizialeko etxebizitzena, 

rak eta gainontzeko bal- LrPilari zaie etxe Iiorien jabe 
dintzak aztertu, eta bal- . . izateko aukera. Halere, 

Hilrrengo pausua zozketa batetik, eta tasatutakoena, bes- 
izan ren, maiatzaren hiika- Denok tetik. Kontuan izanda, uda 
era aldera egiil zena. Eta bukatu baino lehen 
heinen hasi ziren ]en- gaude, beraz, babes ofizialeko 120 

dearen kexak; batzuei era batera edo etxe eraikitzen hasteko 

Gazte askok beraien herrietatik alde egiten diite 
iiigurcito herriren batera, etxebizitzaren prezioa 

merkeagoa delako. Ziimaian ere gertatzen da hori. 

dintza horiek' betetzen eragiten. zozketa zerrendako izen 
zituztenen zerrenda egin guztiak atera arte egin zuten; 

zerrendako ordena errespetatuko delako. 
Tasatutako 20 etxebizitza eraikitzen 

hasi rialii dutenez uda amaitu baino 
lehen, aurreneko zoi tokatu zaie etxe 
horien jabe izateko aukera. Baina kasu 
honetan ere, zozketa izen guztiak atera 
arte egin ziiten, beste zozketan aipatuta- 
ko arrazoi berdinengatik. 

Hurrengo paiisiia hauxe izango da: 
horrelako etxe bat izateko aukera tokatu 
zaienek Eusko Jaurlaritzak eskatzen 
ditiien baldintzak betetzen dituzten ala 
ez aztertzea. Baldintza horien artean bi 
dira garrantzitsiienak, eta nahita nahi ez 
bete beharrekoak: 
1) Diru-sarrerak: babes ofizialekoetan, 

9.015 eiiro ( 1.500.000 pzta) eta 
33.056 euro (5.5oo.000 pzta) arte- 
koa.Tasatiitakoetan, 27.046 euro 
(4.5oo.000 pzta) eta 39.065 
(6.5oo.000 pzta) artekoa. 

2) Beste ekebizitza baten jabe ez izatea. 
Hauetaz aparte, badira zozketan etxea 

izateko aukera tokatu zaienek bete beha- 
rreko beste baldintza batzuk. Eta bada 

ondoren, zozketa egitea. Eta ez, egin 
den bezala egitea: lehenbizi zozketa, eta 
gero baldintzak I~etetzea eskahi. 

Kontuk kontii, egin zen zozketa fama- 

batetik, 120 etxebizitza horiek baino 
gehiago eraikitzeko asnloa dagoelako, 
eta bestetik, 120 pertsona horietakoren 
batek edo batziiek baldintzak bete ezean, 



bat. dezenteko iskanbila sortu duena. 
Kontua da, 2003ko maiatza bitartean, 

Azken bi urteetan, Gipuzkoan %45 egin du gora 
babes ofizialeko etxea tokatu zaienek merkatu libreko etxebizitzen prezioak. 
24 000 euro (4 rnilioi pezeta) jarri behar - -- - - -- - -- - - - 

dituztela. eta tasatutakoa tokatu zaie- dute. Nola lortu etxe hori? Alokatuta, merkatu libreko etxebizitzen prezioak. 
nek. berriz. 66.000 euro (11 rnilioi peze- noski. Eta prezioak? Beldurtzeko modu- Ondorioz, ordaindu beharreko prezioak 
ta) denbora tarte berean. Bai, 11 milioi. koak dira, halajaina!l Abuztuan etxe bat ikaragarri altuak dira. 
Eta honek jendea sutan jarri du Ez da alokatzea, 250 000 pzta ere kosta daiteke Zurnaiako datuei erreparatu besterik 

harritzekoa, ez. Baina etxebizitza- Bi hitzetan esanda, etxebizitzaren bat ez dago azken datu hori egiaztatzeko. 
ren arazoaren muina hortxe dago, hutsik dutenek negozio ederra egiten Berrikuntza lanak behar dituen etxe 
prezioetan dute kanpotarren kontura. Hori bai, pre- zaharra, gutxienez, 138 200 euro (23 

Eta prezioak aipatuta, askok uste zio horietan alokatzen dituzte ordaintze- rnilioi pezeta) ordaindu behar da Berria 
du babes ofizialeko etxeen balioa ko jendea dagoelako. Denok gaude, baldin bada, aldiz, behetik jota 240 400 
garestia dela Esaterako, Puntanue- beraz, era batera edo bestera, etxebizitza- eurotik gora (40 milioi) Zenbait kasutan, 
takoak 105 177 euro (18 rnilio peze- ren negozioaren kurpilari eragiten gainera. kantitate horretatik oso gora 

ta) kostako dira. Bistakoa denez, gaz- egin dezake. Adibidez, Amaiako plazan 
teek gehienbat. banketxeei lotu Merkatu librea eraikiko dituzten etxeen prezioa 360.600 

behar prezio hori ordaintzeko. Hona pitamidearen punta distiratsua eurotik gorakoa (60 milioi baino gehia- 
Distiratsua, noski, hortik etekinak atera- go) izango omen da. 

Udako alokairuak tzen dituztenentzat. Honek neurtzen du 
Piezioekin jarrdituz, ondoen etxebizitzaren negozioa zertan 

udako alokairuei erreparatu den, eta azkenaldian gora besterik ez du 
behar, nahita nahi ez Jaki- egiten Datu hau oso adierazgarria da: 
na da, gure herrira kanpo- azken bi urteetan, Gipuzkoan 
tar asko etortzen dela uda % 45 egin du gora 
parte honetan. eta uztaila 
eta abuztua, edo uztaila 
edo abuztua hemen iga- 

rotzen dutenek etxea nahi 



zioa merkeagoa negozioa den neurrian, negozioa den neu- 
delako. Zumaian rrian interes asko 
ere gertatzen da interes asko daude daude inguruan 

Arazo larri honen ondorioak lotu daiteke. Etxe berria erosten dute- 
Etxebizitzaren arazoak berarekin netako askok arazoak izaten dituzte 

dakartzan ondorioak aipatzen hasita, bat hilabetearen amaierara behar bezala 
baino gehiago direla esan behar dugu, iristeko. 
ezer baino lehen; eta negoziotik kanpo 
daudenentzat. noski, ez dira batere onak. Konponbiderik bai a l  da? 
1) Banketxeekiko lotura. Gaur egun, ia Tristea da galdera batekin hastea, baina 

ezinezkoa da etxebizitza bat erostea gaur egungo errealitatea ikusita ez dago 
krediturik eskatu gabe. Ondorioz, beste erremediorik. Gustatuko litzaiguke 

hori. Gazte dexen- inguruan bueltaka. Argi eta 
tek Zestuan erosten bueltaka garbi esan behar da zen- 
du etxea gutxi gorabehe- bait jende bapo aberasten 
ra hemengo prezioaren ari dela oinarrizko beharra den 
erdia dutelako. Orain, gainera , etxebizitzaren kontura: lurren jabeak, 
Arrua aldera ere joko du batek baino eraikuntzako enpresak, agentziak .... Beste 
gehiagok. maila batean bada ere, administrazioak 

3) Etxea ordaintzeak ekartzen dituen berak ere etekinak ateratzen ditu, batik 
arazoak. Hau lehengo puntuarekin bat zergen bidez. Gero, bildutako dirua, 

banketxearekin duzun zorrarekin bizi 

E T X E Z A H R E T A .  9 

TEL 943 86 10 21 
-- - 

beste zerbait kontatzea, konponbidea mENDl - ONDO c.8. 
ELEKTRIZITATEA 

Urola Plaza, 21 
Tel. 943860074 - 943861 569 

behar. berehala etorriko da, ez kezka- 
2) Gazte askok beraien tu, eta horrelakoak .... baina 

herrietatik alde egiten Etxebi- oraingoz zaila dirudi. 
dute inguruko Zitzarena negozio Izan ere. etxebizi- 
herriren batera, tzarena negozio hutsa 
etxebizitzaren pre- hutsa bilakatu da, eta bilakatu da, eta 

Upela plaza. 7 
tel: 943 862620 

Aita Mari 3.blokea 
R P S  014/97 Te1 943 86 16 91 

- - - 

Hemen eraikiko dituzte ezkerreko argazkian agertzen diren etxeak. 



bdearr 

tzea. Bere esanetan, gainera, 
Zumaian ez da etxebizitza sozialik 
eraiki, eta hori hankasartze handia da. 

2 )  Etxebizitza oinarrizkv beharra dela 
kontuan izanda, merkatutik ateraizea. 
Nahiz eta, p i i r  egiirigo gixar!c rta 
sistema kapitalistd 1ioneta.t :;<#:)¡.ir; at 
jotzen duen hori lortzea. 

Lehenengo irtenbideari heldut aipa- 
tu behar dugu Udalak baduela Puiita- 

zigun behintzat, Luxiano Pagaegik, Uda- 

nueta aldean etxebizitza sozialak edo a l e  I 

kairiizkoak egiteko asinoa Halaxe esaii i 
1 Merkatu Iibreko etxeen prezioa etengabe igotzen ari da. ~ e k o  arkitekiiak. Halare, hiri\ortzeko 

Eusko Jaurlaritzak eman behar du pau- 
ordea, ez badu etxebizitzen arazoa kon- tzia eta hirigiiitza batzordeko kideari sua, eta Udala Iiori lortzeko lanean ari 
poiitzeko erabiltzen .... horrek ematen dio tripako min gehien, dela kontatu ziguri Pagaegik. 

Ekebizitza baten jabe deiia ere, n e g e  jendea negozio horretan miirgildu dela, Hori lehengo pausoa litzateke. Biga- 
sartzen da. Ez di1 lurren jabeek eta eta ohitu egin garela prezio horietara. rrena, Aperribaik dioen bezala, jendea- 

L 
-. eraikiintza enpresek adinako dirutzarik Bere ustez, kezkatzeko modukoa da hori. rengan abkairuzko etxeetan bizitzeko 

?r 

&aziko, baina bere etekina lortzera jo- Izan ere, harritzeko gaitasiina galduta, ahitura bultzatzea Iitzateke, gaiir egiiii ez 
tzen dii. Adibidez, batek bere etxea sal- erantzuteko tresnarik gabe gelditzen baitago oso zabalduta. Zergatiak? Eze- 

.;.. * .  tzen du gero berria erosteko. Eta saldu ez gara. Esaldi honekin labubiltzen du g o n h t a s u n  egoera sortzen duelako; 
. du oso merke saltzen. egoera: "Barriiaii daiikdgun aiiiorrazioa bost urte bizi zintezke alokairuzko etxe " Leheii aipatutako alokairuzko etxeena ez dugu kanpora ateratzen; moldatu egi- batean, baina epea biikatuta kanpora joa- 

ere ez da kanketakoa. Kasu honetan ten gara, edo giirasoekin 30 iirte arte bizi- teko arriskiia hor dago. Horregatik, ]en- 
ere, etxea duenak ederki ateratzen dio tzen, edo hipoteken bidez, edo kredituen deak ez dii pauso hori eman nahi. Ape- 
probetxua, batez ere uda partcan. bitartez." rribaik dio, Udalak diieii asmoa 

Garbi dago, beraz, denok murgildu ' 

garela negoziO hOnetan, eta denOk gare- "Barruan daukag~in amorr* ez d~igu kanpora ateratzen; 
la errudiiii , nahiz eta maila berean ez 
izan. nioldatu e g i h  m e&%- y iirte arte 

Migel Aperribai, Batasunakd zinego- * bizitzen, w w  men bitartez." 

GOI  KO HODEGOIA 

5.30etatik 
a s $ k o r r o t i k  larunbatera 

P m  e-ta OGITARTEKOAK 



Udalak cliien asirioa gauzatzeak, alokairiizko 
etxebizitzak eraikitzea, alegia, bultzada emaiigo liokeela 

1.ierrit;irreiigan alokairuzko etxeekiko 
mesfidaiitza galtzeari. 

l taberna l 

gauzatzeak, alokairiizko etxebizitzak 
eraikitzea, alegia, bultzada emango lio- 
keela herritarrengaii alokairuzko etxee- 
kiko inesfidantza galtzeari. 

Bigarren irtenbideak ez ditu lehengo- 
ak dihien gauzatzeko aiikera berak, ezta 
gutxiago ere. Garbi esaten du Aperri- 

baik: "iitopia da". Eta iitopia da goraxe- 
ago aipahi diigiinagatik, interesak dau- 
delako eta jende asko ederki gizeiitzen 
ari delako denon oiiiarrizko beharra den 
etxebizitzaren kontiira. Baina, batek 
zioen bezala, utopiarik gabe ez dago 
bizitzerik ... eta gaiir egiin giitxiago.i 

1 EummiiA<uateg~e. il Tel. 943 14 34 84 
xuMm l 

I 
TELEKOMUNIKAZIOAK 

e l e k t r i z i t a t e a .  s.l. 

amaiako plaza, 2 
Tel. 943 143278 

HARRAPA ZAK 

BATEKO LAGUNTZAK, 
BESTEKO TRABAK 

I BABES OFIZIALEKO etxeen jabe izateko baldiritza batzuk bete behar 
izaten dira. Besteak beste, urte jakin batean dirii-sarrera kopiirii bat 
izan behar da. Era horretako etxeak inerkatu librekoak baino 
merkeagoak dira, diiteii prezioa eztabaidatzeko modiikoa izan arreii. 
Baina etxebizitza baten jabe izateko laguntza direla ez dago iikatzerik, 
naliiz eta etxebizitzen arazoa konpoiitzeko nahikoa ez izan. 

Eragozpenak, ordea, dirii-sarrera liorieri biieltan kokatzen dira. Gaiir 
eguri lan inundua dagoen bezala daga: koritraturik eza, soldata txikiak, 

1 aldi baterako kontratiiak, lan finko gubii ... Ordiian sortzen dira arazoak: 

/ zenbait kasutan,  irt te guztia lanean aritii arren, edo ez zara diru-sarrera 
Iiorietara iristen, edo kontraturik gabe aritu zarenez, eziii duzii egiaztatu 

/ diru-sarrera hori. 
Bateko lagiintza dena, besteko eragozpena da. Bakoitzak bere 

interesak bakarrik zaintzeii dituen gizarte kapitalistaren ondorioetako 

I bat da. Lotsagarria!! 

Eusebio Gurrutxaga, 6 
Tel. 943 14 33 95 

ALTZARTAK 

AROZTEGIA 

Mota guztietako 
altzariak eta 
aroztegi lanak 

Julio Beobide, I 
TEL: 943 861 325 



NJENIEKI'rZA GENE'I'IKOA, 
laboratorio tekiiika izatetik. iiite- 
res koniertzial liauiidia cliien 
iiidustria izatera pasa da azken 
urteotan. Elikaduran aurkitu 

diote iiiteresik haundieiia, eta zehaz- 
kiago iiekazaritzan. Zertan datza baina 
teknika honeki? Izaki bizidun ( birus, 
bakteria, barazki, aninialia edota giza- - ki) baten gen bat edo batziik aislatu eta 

Garcia 
;ta 

beste iza6 baten karga genetikoan sar- 1 
tzeari; Iiorrela artfizialki eratutako 
izaki bizidunak lortuz ( O M G  edo 

- I 
GMOak). Barzaki eta landare hazien kasuan, niultazional 
gutxi batzuek ( Monsaiito, Novartis, Diipont ) pateiitatu 
egin dituzte beraiek sortiitako hazi artifizialak ( soja geii 
eraldatzen dute, artua eskorpioi geneez, gizakien geiieekiii 
arroza edo tomatea...). Hazi hauekiii egiiiiko landaketak 
plagizida ezberdirien aurreail gogorragoak egin dituzte, adi- 
bidez. Honen ondorioz, plagizida toxiko hauen erabilera 
Iiaunditu egiii da, eta plagiziden munduko salmenten % 60 
eiipresa berdirien esku dagoela ere kontuaii hartzekoa da. 

Duela 50 urte beren plagizideii erabilerarekin rriuiid~iko 
gose eta plagekiii bukatuko zutela agiiidu zuten enpresek, 
orain ingeiiieritza genetikoa jartzen dute konporidii ez 
zituzten gaitzen irtenbidetzat. Baina egia bestelakoa da, eta 
niiiltiriazioiial hauek iitzitako arrasto nabariagoa da, ingiirii- 
niena, Iiirra eta urak kutsatii dituzte, eta iioski, gure gorpu- 

tzak gaixoarazi ditiizte. Orain irteribide 
tekiiika honek arazo hauek areagotuko ditu eta arrisku 
berriak ekar ditzake epe motz eta luzean: ezezagunak dira 
oraiiidik O M G  hauek gure osasunarentzat ekar ditzaketen 
ondorioak, alanola alergiak, antibiotikoen aurrean erresis- 
tentziak haiiridituko dira ... Bestalde, aipatzekoa da elikadura 
mundiala iiiiiltinazioanl gutxi batzuen esku geratuko dela. 

Gaur egun genetikoki gehien eraldatzen dire11 haziak 
coja eta artua dira. Duela gutxi Alemanian egiiiiko ikerketa 
batean gure superiiierkatueta~i sola bere osagarrien artean 
dituzten elikagaiak 25.000 ingurii direla argitaratii zen, hor- 
tik atera daitekeen ondorioa argia da: egunero alioratzen 
dugunaren portzentaje handi bat genetikoki eraldatuta 
dago. Kontsuniitzaileen presioa dela eta, gaur egun beraien 
elikagaiak lortzeko OMGak erabiltzen dituzten enpreseri 
listak argitaratu dira. Haueii artean, Consiimer-Eroski pro- 
dukt~iak, Hipercor produktuak, Dia, Alcampo, koipe, 
Artua, Nestlé, Maggi, Stralux, Gallina Blanca, Knor, 
Schweppes, Panrico, Bimbo, La Bella Easo, Pescanova, 
Artiach, Cuetara, Fontaneda, Crces, Gerblé-Novartis ... 
Ikusten denez, marka haiindiek, "betiko konfidaritzazko- 
ak", gure eta ingurumenaren osasiina jokoaii jartzen dute. 

Lista osoak eta transgenikoei buruzko inforniazio zaba- 
lagoa www.greeripeace.es orrian aurki daitezke. Iiiforma- 
zioa guztioon eskiibidea da, eta Iiortik aurrera norberak 
planteatu beza zer egiten ari den norbere eta ingurumena- 
ren osasunarekin. Baina gogorahi azken hitza beti kontsu- 
niitzaileek diigula, eta gure esku dugula aukera. 

Amaiako plaza 

1 Alta Mari auzategia 10 behea 

I tel. 943 86 16 66 
e- rnail denda@ostolaza.com 
www ostoIaza.com 



EDO 6 PERTSONENTZAKO osagaiak:
kilo erdi lupi
1 itro laurden nata
litro laurden tomate-saltsa
8 arrautza
3 perejil hosto
tipula
gurina
ogi arraiatua
gatza
piper bwria

Beñat Fernandez
de Arroyabe

Sukaldaria

icardo J. Azcue Yeregui

Abokatua • Aseguruak

Finka Administrazailea

Lupi-pastela

Honela egin behar da:
Ontzi batean lupia eta 3 perejil hostoak egosten ipini. Egosi
ondoren, arraina hozten utzi, hezurrak eta azala kendu eta pus-
keta htikitan zatitu.
Beste ontzi batean, arrautzak zuritti ondoren tomatea eta nata
botako ditugu. Nahastu ondoren, lupiaren haragia bota eta gatza
eta piper txuria gehituko diogu.
Hori dena aurretik gurinarekin eta ogi arraiatuarekin igurtzitako
molde errektangular batean ipini, eta labean eduki bainu-
marian 45 minutuan.
Eginda dagoen edo ez jakiteko, orratz bat pastelean sartu, eta
garbia ateratzen bada, eginda dagoen seinale. Moldetik atera, eta
hotza edo beroa jan daiteke, mahonesa saltsarekin.
On egin!!

Eskola kontuak
AUR EGUN DENOK dakigu non dagoen Zumaian
"monjen eskola". Baina baleike gazteenek lehen non
zegoen ez jakitea. Hara ze kontatu zigun Arantxa Man-
terola zumaiarrak sasoi bateko eskolako kontuen berri
emateko eskatu genionean:

—Zer'tzan, monjan eskola, ez?
—Bai, bai, monja zian, monjak.
—Nun? Uain daon lekuan?
—Ez, zean, Goiko Plazan. Orduan Goiko Plazan' tzeon kolejixua,

Goiko Plazan' tzeon, da Goiko Plaza jute giñan.
—Ta garai artan neskak jute al'tzian eskola, o mutillak bakarrikan?
—Bueno, orduan aparte izaten'tzan, neskak neskakin. Ta monja-

kin etzian mutillak ibiltzen; edade batearte, mutikoxkorrak bakarrik,
pargulituak bakarrikan. Geo, zeara, Merzedaxueta o, herri-

ko eskola o pasatzen'tzian behin edade bat ezkeo. Orduan neskak
neskakin bakarrikan.

Beste batzuk ibiltzen'tzian, herriko eskola esate gifiun, eskola
publikua ezango zan, herriko eskola esate giñun. Paol aldian'tzeon, ta
beste batzuek hara. Maxuak, maxuak zian, maxuak izaten'tzian.
Mutillak horrela, batzuek maxueta ta beste batzuek Merzedaxueta.
Ta neskak berriz, ba... herriko eskola're bazeon, maestrakin, Kalle
Marin eoten'tzan herriko eskola. Han'e ibiltzen'tzian neska batztiek,
baiña gu kolejixuan beti ibiltze giñan, monjetan. Ta geo monjetan
ezaten'tzian ba batzuek pagoko, paatzen'tzuen eskola, ta beste ba-
tzuek debaldekuan. Paokua beti igual geixo, kategori geixo ibil-
tzen'tzuen, uniforme elegantio ta elegantio izaten'tzian haxek.

Ta geo internak, kanpoko neskak eoten'tzian internattak, Ondarru-
tarrak eta... Zumaira etortzen'tzian intema, bai...inportante xamarra
zan kolejixua zean, Zumaiko Maria y Jose, kanpotikan ere bai etor-
tzen tzian da, bai, internak, hamen eoten'tzian.

Ze gauza ikas daitezkeen helduen mingai-
netatik tira ezkero! Honelako mila kontu
dauzkagu oraindik ere herriko bazterretan, ff-1,
eta horiek plazaratzen saiatuko garo
txoko honetan.

	 e4K

lbon
Manterola
Hizkuntzalaria

Zoruen kutxilaketa eta barnizaketa
Parketa jartzea

Estazioko kalea, 12	 Tel. 943 861412

txomin aguirre 4, behea
20.750 zumaia (gipuzkoa) Tei 943 862651

E-mail: nazcue@euskalnet.net Fax 943 862748

Rosi
garbiketak

* Etxeak eta dendak
* Enpresa eta auzo lanak
* Erropa garbiketa eta

tintaketa	 Basadi,3-A

Tel. 943 861670
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Zumaian gazte gehien gehienak - 

euskeraz dakiye, 

ez'tue euskeraz iten.. . 

, AT13krllze Aizpumu 
Bu ni/: ilste jukin igual baietz, baim 
hitziten duemk ez iiiulu ehuneko 
berrogeitu hulnorra, g i ~ q o  &lu. 

Sorkunde Burredo 
e& Estibalítz Esteihar 
BU;, glbi /iit,ziten úu. Horrelu jumifMi hudeu bu 
g ~ ~ l  ilgo &U tu pw bot úu. Buino uskotun gu 
gea okerrewk. 

Bu bai, egi hun&&Zlu. Porke e&& 
hatetik gom puk ghienuk, euskeraz ite 'iu. 
Buino mú& batetikal~ kunpoakuuk.. .tu egi,(~ 
esun lo&ug~l7$~ dmo dek e,zkonbemjlak e& 
m e  but eta bi &den nzatri~non@<~k i t a  
duelo tuaku~ai tu i,, eukerm & a/kurren 
urh'on erdcraz. Hori in b ih r  die p a t ~ ~ l h ~  
heuiek iimiuk m =e ingo 

Elikadum belarmk 
buztimk, tmtamenduak 

Kontsulta mturtsta 
Osteoptia m q e n  

INMOBILIARIA 943 143361 

Tal-ch~ masaje eta 
BIDAIAK 943 143323 

ORTEGA Y GASSET, 3 943 860 
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Zumaia, herri euskalduna? Bai, baina.. . 
UMAIA EUSKAL Herrian 
dago, bai, euskaldunak garela 
eta euskaraz hitz egiten dugula 
ohartarazten duen kartela ere 
I~adago herrira sartzerakoan, bai; 

inkesta baterako telefonoz baten batek 
euskaraz egiten dugun galdetuz gero 
baietz eraiitzuten dugu, horixe 
baitez ... baina gure eguneroko jarduiiean 
euskaldunak al gara, euskaraz egiten al 
dugu zumaiarrok? 

Hoiielako eta antzeko beste galdera 
batzuen erantzunak Siadeco Ikerketa 
Elkarteareii "Zuiiiaiako Azterketa Sozio- 
Iinguistikoa" lanean aurki ditzakegii. Api- - - - 

rilean aurkeztu zen azterketa Iionetan ez 
da euskararen erabilera, gaitasuna eta 
jarrera bakarrik ileiirtzen, herriaii euska- 
ra normaltze aldera Udalak eman beha- 
rreko zeiibait paiisu (la11 ardatzak) ere 
proposatzeii dira. 

Datiiek diote orokorrean eriskaldunak 
izan, bagarela, gero eta geliiago garela 
euskaraz dakigunak eta euskara maite ere 
asko maite dugiila. Baina ez dugu erabil- 
tzen! Horixe gure koxka eta arazoa. 

Askoren ustez euskalduiiaren hipo- 
kresia da arazo honen iturria, beste ba- 
tzuek esaten dute betiko ohitura ko~itua 
dela euskaraz jakin baina erdaraz egite 
hori; eta azkeriik, beste askorentzat ara- 
zoa euskara bera da. Hau da, euskarak ez 
omen du balio lagunarterako, parranda- 
rako etab. 

Ikusten duzue, askotarako ematen 
duen gaia dugu hau. Iritzi ezberdin asko 

dago, euskararen erabilerareii arazoa 
kon~ontzeko irteiibide ezberdi~iak pro- 
posa daitezke, eta batez ere, gizarte osoa 
harrapatzen dueii kontua da eriskarare- 
na. Eta Siadeco Elkarteareii einaitzei 
begiratuta, garbi dago gure herria bete- 
betean harrapatzeii cluela. 

Gauzak horrela, iiorberak jaki~igo du 
gai honi nondik eta nola begiratu. GLI 
behintzat saiatuko gara datozen hilabete- 
etan hari lioni ahalik eta gehien eta ku-  
kuiien tiratzen. Beraz, badakizue, gure 
ateak irekita dauzkazue, guzti guztioii 
ekar~enak eta iritziak onak dira eta eiis- 
kara indartze aldera. 

lnleresatzen al zaizu euskara? 
GuIii 

Zuk zer nahi zenuke? Zurnaian euskara gaur hitz 
esiten dena baino ... 

1 Iturria: SIADECO, 2000 1 
Zurnaian, herritar euskaldunen bilakaera (2  urtetik gorakoak) (1986-2000) 

1 8 9 1  1 0 9 6  1000 

Iturria: EUSTAT 1986, 91, 96. SIADECO, 2000. SlADECOk landua. 

Zumaiko bidanleria euskalduna eta adin bereko solaskideen arteko kale erabilera indizea 

9 7 40 1 

20 ' 

o 4 

0.14 une 15-24 une 25-38 utie 40-59 une 60 une ale + BATEZ BESTEKO 
OROKORRA 

Iturria: SIADECO, 2000 

1 111 41. 1 1  n w  r n m  AROZTEGIA 
' w l,r 'W r n ' l i r n  A ~ L  h: 

@ 8 #F 1 . i B  @g@@ m & ~:;::.~::<::;::.;>:,~::;>:~::<::;::+:;,.;::. 1 

TABERNA' 'Eraikuntzen akabera eta dekorazioa 
'Baserrien zaharberritzea - APARTAMENTUAK- 'Enbarkazio konponketa 
'Ate, zokalo tarima eta pertsianak 

menuak 'Armairu enpotratuen aurrealdea 
5 plater konbinatuak 'Aroztegi rnetalikoa 

pintxoak eta ogitartekoak 

g4386 1 9  ,6 Trenbide kalea, 1 Tel. 943143505 

* 
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WRRAU- 

Aurten ere punta-puntan 
I'KAINERU DENBOKALDIA Iiasi da, Zaleei eskaera Zigorra 
eta ziiiiiaiarrak, joan den iirteaii bezala, joan den iirteaii jeiide inordoa izan Gogoaii izaiigo diizue traiiierilletako 
oneiickin izaiigo dira. ziiteii atzetik arraiiiilariek, deiiak niki Gipiizkoako txapelketan gertatii zena. 

Dcnboraldi lionetarako aldaketa iigari gorria jantzita, batez ere Kontxaii. Aiirteii E~ai leak estropadari hasiera ernan zion 
egiii dituzte, iazko zortzi arrauiilarik iitzi- ere jarrera bera izateko eskatzeii diete bai zuinaiarrak zaiii egoteko eskatzen ari 
tako Iiiitsuneak gazte iiiailatik igotako arraiinlariek, baita presidenteak ere. Hori ziren bitarteaii. Erabaki hori ikiisita, 
]>este zortzirekiii bete dituztelako. Giiztira bai, Iiíaki Unaiiiiek egia borobila esan giire herriko arraiinlariak estropada ere- 
lieiiieretzi dira, Goiko presideiiteareii zigiiii, " deria ez da Koiitxa, urteaii zehar iiiiiaren erdiaii jarri ziren protesta egite- 
iistez, kopuru polita. beste estropada asko ere izaten dira". ko. Zuinaiarrak eremiiareii erdi-erdian 

- Baiiia aldaketa horiekiii traineriiareii Beraz, badakizue, niki gorriari haiitsa zeiidenez, ezin izan ziiten estropada 
iiiaila ez da asko jaitsi, ezta giitxiagorik keiidii, iantzi eta arraiiiilariak aiiiiiiatu, iokatu. Hori dela eta, agintariek eta 
ere. Hori ederki erakiitsi ziiten uztaileko baiiia ez Koiitxan bakarrik, beste estropa- beste talde batziiek zigor gogorra ezar- 
lelieiiengo astebiiruan, Eiiskal Ligarako detaii ere bai. Arraunlariek asko estima- tzeko eskatii ziiten. Eta kasu egiii diete- 
~ailkatzeko estropadetan aiirreiieko haiiia- tzen diite hori. la diriidi. Izan ere, oraiii egun batzuk 
I~iren arteaii sartiita A Ligako zortzi estro- jakiii dute zigorra zein izango den. Eta 
padetan eta B 1,igako laiitaii aritzeko txar- ez da txantxetakoa. Arraunlariei iirtebe- 
tela lortii ziitelako. Horixe zen helbiiriia, teko zigorra ezarri diete, Goikori bi 
arraiiiilarieii, presidenteareii eta Liixia hilabetekoa eta Iiori giitxi balitz, 
eiitreiiatzailearen iistez. 3.000 euroko isiiiia ordaiiidu 

beliar. Goiko, halere, iialiiko 
Behin helburiia beteta, zer? lasai dago. Traineru deribo- 
Noraino heldii daiteke taldea? raldia osorik egiteko 

Iliaki Uiianiie eta Felix Aizpurua modiian izango direla 
arraiinlarieii esanetan, oraindik esaii ziguii, errekiirtsoak 
goiza da taldearen benetako maila ipinita denborak aiirrera 
zeiii den jakiteko. Deiibora behar egiiigo diielako. Gainera, 
dutela esan zigiiten. Goiko ere iritzi abokatuek esaii dioteiiaren 
berekoa da, gazte asko dagoeiiez, arabera, aiikera asko dute 
pazientzia beliar dela iiste duelako. azkeiiean aldeko epaia iza- 
Luxiak ere arraiiiilariek eta presidenteak 
bezala pentsatzen dii. Hori bai, deiiak I~at Haii dena ikiisita, galdera bat 
datoz, alial den posturik onena lortzeii 
saiatii beliar diitela. 

* plater konbinatuak 
* otartekoak 
* oilasko erreak 

denda 943 862385 
GRZTEEN ERROPR San Pedro, 4 Tel. 943 862387 

24 2 0 0 2 k o  U Z T A l L A  



Ameriketara joan nintzen.. . 
OHIKOA DEN elkarrizketa egiii bella- 
rrean, Gotzoni berari eskatii diogii Esta- 
tu Batuetako esperientzia koiitatzeko. 
Hauxe idatzi digu: 

Azken urteetaii Ziimaiako pilotari asko 
profesioiialetan jolasteri ari dira eta liorie- 
tako asko goi-inailaii gaiiiera. Gehieiiak 
Estatu Batuetari daude, batzuk Eiiskal 
Herrian eta beste batzuek negiia Anierike- 
tan eta iida henieii pasatzeii dute. 

Nik duela ia 6 iirte debiitatu iiiieii eta 
Ameriketako pare bat txapelketa keridu- 
ta,orain arte Euskal Herriaii bakarrik jolas- 
tu dut. A~irteii, ordea, Ameriketara joatea 
erabaki dut, Daniara, Miaiiiitik oso gertii 
dagoeii herri polit batera. Esperieiitzi berri 

I~at bizi cta ea zer iiiodiiz inoldatzeii iiiii- 
tzen probatii iialii iiiien, ia pilotari geliie- 
iienen hell~iiriia baita. 5 Iiilabete egiii 
ditiit bertari, eta egia esan oso esperientzi 
positiboa izaii da. Hasieraii aldaketa asko- 
tara iiioldatii behar izan nuen, alde batetik 
Iiizkuiitza, bestetik etxetik kaiipora bizi- 
tzea, eta baita Iiaiigo frontoietan jolasteii 
den erara iiioldatzea ere. 

Aiiieriketako froiitoietan ez dira heriien 
bezala partidoak jolasteii, kinielak baizik. 
Kiniela batean 8 bikotek Iiartzeii dutc 
parte eta 7 tanto egiteii diien aurrerieiigo 
bikoteak irabazteri du kiiiiela. Giik astea11 
8 fiiiitzio edukitzen geiiitueii eta f~iiitzio 
bakoitzean 5 edo 6 kiiiiela jolasten geni- 
tiien. Egia esari, kiniela bat iolastea ez da 
oso iieketsua baiiia astean zehar 45 bat 
kiniela jolasteri ditugu eta igaiiderako 
iiekea asko igartzeii da. Astelelieiia da gure 

" L 

parrandatxoak egiteko 
Hizkuntza ere beste eraeozDeii bat da. " L 

Ingeles aldetik ez neiigoen oso ]arria, eta 
ez nintzen ausartzeii erosketak egitera 
bakarrik ioaten, baina deiiborarekin oina- 
rrizko hitzak ikasi nitiien eta nola-hala iiirc 
beliarretara nioldatu nintzeii . 

Aldaketa Iioriek direla eta ~ i x k a t  

Zerbitzu Ofiziala 1 1 ZUMAIA MOTOR 

Santixo auzoa, 22 

Tel./Faxa: 943 1431 43 

\ Gainera han jolasten ariudireii pilo- 

tari geliienak Iiemengoal\ dira eta beliar 
dugiinean beliiiitzat giire artean esku bat 
botatzen diogii elkarri. Generalki giro oiia 
daukagu pilotarieii artean, eta Iiau ere 
laguntza handia da eguiiero egon behar 
baitugu elkarrekin. 

Nik bost hilabete exkax egin ditut Iiaii 
eta asko bota dut faltan Zuinaia; peritsa 
iirte osoa liaii pasatzen duteiiak. San 'Sel- 
iiioak ere ez zaizkigii pasatii iiahiz eta 
niila kilometrotara egoii, zazpi ziimaiar 
elkartu girieii han giire bihotzeko San Tel- 
iiioak ospatzeko pairielu eta giizti. 

Azkeri fiiiean esperientzi oso orla izaii 
da, eta hrirrerigo urtean ere bueltatzeko 
asmoa diit. Udako deiiboraldia Iieineii 
biikatiiko dut eta azaroan de~ia ondo joa- 
ten bada hariiritz bueltatuko iiaiz. 

i h .  

SUPERMERKATUA 
San Telmo, 12 Urumea kalea z/g 

Tel. 943 860760 Tel. 943 143058 



Bedeinkatu gabeko ~retan.. . 
CARA1 BATEKO oliitiira edo iisadioak oroitii iialii ditiigiiii btoko hoii- 
tan, ale bakoitzd kaleratzeii deiieko Iiilabetearen iiigiiriian jar<liiii iiahi 
diigii. Urteetaii atzera egin, eta Iiilabete Iiorreii biieltaii aiirki ditzake- 
giiii jardiiera desberdiiiak argitaratii, iiiteresgarri, edo giitxieiiik kiirioso 
siiertahiko direlakoan. 

Uztailarekiii batera ekin diogunez Baleikereii bigarreii kimu honi, 
iiztailekoa behar dii izan aipatiiko duguii ohiturak ere, eta hala da. 
Karineiigo aiiiaren egiinaz jartlringo diigu. 

Esan beharrik ere ez dago, eta Iierri Iionek iirteetaii zehar errohirik 
izan diieii siiiesiiiena medio, kristautasuiiak, eta bereziki elizak, eragin 

diarekiko iiieiipekotasiiiia, ezeii Iierri Iiareii ospakiz~iiiak Iioneii eragi- 
iiaren oiidorio baikireii, neguko eta iidako solstizioareii ospakiziiiiak 
kasu. Eta elizak, iendeagaiia hurbilduz joaii asmoz, bere egin zituen jai 
Iiauek. Neguko solstizioan Jesusen jaioba ospatu da ordudaiiik, uda- 
koan San Joan-en egiina, ihaiiterietan garizuina ... azkeii finean, antzi- 
nako usadio zaliarrak siiiesnien berriarekin uztartzea izaii da helburua. 

Horregatik, askotan zail da jakiteii ohitiira bateii jatorri zehatza zeiri 
deii. Ospakizunen egiingo arrazoiak jakin ditzakegu, baina zer dela eta 
ospatzen da egiin zehatz hau garai hontaii? Ziurrenik aiirretiagoko 
azalpeiieii bat izaiigo du. 

iiabaria izan duela bere ohitiiretari. Bairia kristautasuiia iza11 al da 
zeliazki oliitura haiiek eragiii dituena? Ezezkoan naiz. Cizakiareii his- 
toria orokorrari begiratzeii badiogu, iragan hurbilari dagokio kristaii 
sinesmena, eta gauza berri bat btertatii iiahi den leku orotan bezela, 
eragiiikorrago suertatzen da pixkaiiaka, eta leheri zegoeiiareii baitan 
integratuz joatea. Horixe egin izaii dii kristautasunak. Herriagari bizirik 
antzinatik zetozeii ohitura pagano, eta erritoak moldahi, eta hala joan 
zen siiiesinen berria txertatzei-i. 

Natiiraii oiiiarritiia zen iragaileko sinesmena, eta halakoa zen iza- 

Uztailareri 16-an ospatzen deii Kariliengo arnareii egunak ere izan- 
go du halakorik, baina gugana ordea, kristautasiiriaren besotatik igaro- 
takoa iritsi da. Hala, eta Karniengoa itsasoko ama izaki, egun honetan 
itsasoa bedeinkatzen da gaur eguii ere, itsasoarekiko errespetii seina- 
letall. 

Oraiii iirte batzuk aldiz, aiton-amonek "gu gaztiak giñaiiiaii" niodiian 
aipaken ditiizten garaietan, egun honetako ekintzak ez ziren Iiontara 
mugatzeii. Izaii ere, eta gaur eguii ere askok gogorahiko diiten niodiian, 
Karinengo eguiiez itsasoa bedeinkahi arte, ez ziren itsasoaii bainatzen. 

f,+ L. 
J Alai auza t eg ia ,  2 

Tel. 943 14 33 24 1 

tnrui 
TEAK 
Material guztietako leihoak: 
YC, poliureiano. ~ l u m i n i o  eta egurrezkoak 

Bezeroak gurtura uziea da gure helbuiua 

ltzurun zuhaitzbidea. 2 943861565 - 943143446 



Ikris dezakegii kasii hoiietaii ere, erritoak iiiitiiraren aztariia ii;il>ariak 
ditiiela. Ordiiko biziniodria askoz ere natiiriilagoa, izadiarekiko lotiira 
handiagokoa zen, eta ondorioz, gaiir baiiio beldur gehiago zitzaioii, era- 
giii Iiandiagoa ziieri pertsoiierigan, eta oiidorioz, geliiago errespetatzen 
zen. Arrazoi horregatik ospakiziiii haiiek ere errotiiago zeiideii Iierriaii. 

Karnien egiinera arte ez bainatzeaz gaiii, iiioiija xarretaii salgai jartzeii 
zitiizteii eskapiilarioak zintzilikatzeko ohitura zuen jendeak, itsasotik 
babeshi asinoz. Gaur egiiii ere bada ohihira honekin jarraikeii diieiiik. 

San Telrno eta Karrnen egiinez bedeinkatzen da Ziiiiiaian itsasoa, 
itsaso eta arraiitzaleeii zaiiidari direii aldetik. Baiiia ez litzateke harri- 
tzekoa izango, ekintza haueii rnaiiiean, beste iiolabaiteko arrazoireii 
bat zela eta buriitzen zen ospakizunen bateii aztariiak topatzea, batek 
jakin. 

Garaiak aldatiiz doaz, beraiekiii oliitura eta sinesmenak ere, eta gaur 
egiin ziur dakigun bakarra, Karmenak baino lehen jeiidea bainahi egi- 
ten dela da. Hala eta guztiz, hilaren 16-an itsasoa bedeinkatuko da aiir- 
ten ere, itsasoari begiruiiea adierazi asmoz. 

Karinerigo amareii egiinaren ingiiriian berri gehiago izate aldera, 
Don Rainoii MWlaizola apaiz zuinaiarrarengana jo dugu, jarraian 
azaltzen dizkizuegularik kristaiitasiinaren ikuspiiiitiitik he1 arazi dizki- 
giin inpresioak: 

Zuriiaiareri eta itsasoareii arteko erlazioaz galdetuta: 
Giire Kantariri itsaso ertz honek, eziñ iikatii, berekin dihiala aparte- 

ko edertaslin, gozotasun eta aldiz, baita ere, atzekabe miiiberea. Taina- 
lez, zumaiarrak oiido dakigii txaso aserrearen oridoan, negar eta otoitz 
egiten ... 

Eta zer, ala ere, gure Zuiiiaiako erri paregabea, eta Kaiitauri iixaso 

-Eta zer diozu, San 'relino jai egiinez, eta Baita Kariiieiigo Aniarcii 
jai egiiiiean, apaizak itsasoa bedeiiikatze Iiortaz? 

Bedeiiikatzea, otoitz berezi bat egitea da. Eleiza Aiiiak asko esti- 
iiiatzeii duaiia; eta orretarako claiika "Otoitz hedeiiikaziyoeii ritual 
liburiia", iiiilla izkiiiitzetara itziiliya; eta iioski, baita ere giire izkiiii- 
tzara. 

Esan degu bedeiiikatzea dala otoitz berezi bat egitea: eskari otoitza, 
beraz. Gogoratii Jesus giire Jauiiak, nola esateii diglin: "otoitz egiñ eska- 
tuaz eta iritxiko deziite". Eta adibidez, orixe egiten degii uztallaren 
iban, Kariiierigo Ama, itxaztarren zerutar zaindarivareii, egunez; bera 
bitartez, Jaungoiko Aitari erregiihi itxasoa izan dezagiila giistagarriya, 
laguntzallea, o11 ernaiikorra ... 

Urtero jeizten gera riionja xarren coiibentiitik alarnpraraño prosesi- 
yoan, Andre Mariaren irudi polita inariñelen bizkar gaiíeaii, uiiieixo- 
aiiigeruak, ing~iriiari, loreak eskeñiaz ... 

Bai, ankiñako oitiira ederra biyotzez gaurkotuta, dariok pozik, pake- 
aii eta alaitzu ... 

Ez ote gaude ba, beñere ez bezela, bearrean, alkarrekiñ artu-emaii 
gozoetan izateko ... ! 

Bedeiiikaziyoak ugaritii behar ditugii giire arteari ... eta ri~adarikaziyo- 
ak iirritii ... 

Orixereii olerkia oiitzat artu eta ixalotu dezaguii: 

"Atozkida, goi arnaz, 
egizu nerekiñ lan 
em baten arnaza 
niuinitu dezadan. 

Geroak esan heza: 
heni hat izantzan ... 
edo tu ats eman diyogun, 
ontan iraun dezan!" 

maitea, alkar besarkatuaz eta agiirtiiaz, bizi dira ... (Doti Ramonek idatzi bezalaxe argitaratii dira erantzunak). 

1 dekorarioa 

! 8 696 726188 
Eskaiola 

943  143261  Pladur-a Erribera kalea, 6 

Tel. 861155 
Julio Beobide, 3 behea 943 86 23 01 

$ #taberna 
'JUSTA 

-eguneroko bazkariak 

Ururnea, 6 Tel. 943 862083 Erribera kalea Tel. 943 861523 Erribera kalea, 20 



Bergara, Jam Aretoa U-4. Soulfly 
"PRIhIITIVE" DISKOAREN arrakasta- 
ren osteaii, Max Cavalerak zrizeiiduriko 
taldea "3" disko berri batekiii etorri zaigu 
eta bera aurkezteko iiztailareii qean Ber- 
garako Jam aretoaii izaii 7ireii. Diriidie- 
nez giistiiko dute Bergarako aretoa, Iiiru- 
garreii aldiz etorri baitira bertara disko 
ezberdiiiak aurkeztu asnioz, eta oraiiigo 
honetaii ere, jeride ugari bildu zuteii. 

Gogorahi Roy Mayorga bateriajole ohia 
izaii zela perkusioarei-i ardiiradun taldera 
bueltatu berri deiieaii, D Rapp baxuaz, 
Mike Dolling kitarraz eta riola ez, Max 
Cavalera izarrerekiii batera laurak eszena- 
tokiko siia pizten. Nahikoa izan zeri Max 
eszeiiatokiaii agertzea ikiisle giiztiak oiliii- 
ka eta adreiialiiiaz gainezka jartzeko. 
Disko herriko ahestiak jo hazitrizten ere, 
besteak beste Brasil,Call to Arms eta 
Ziiii-ibi, doiriu ezagunagoak ere izaii geiii- 
tuen eiitzungai jendearen zoranienerako: 
'Tribe, Back To Tlie Priniitive (entzule 
batek "Back to the Primitive" abestian 
lagun bati Iiotsegiii zioii segapotoz enbidia 
eman asmotan edo), Unibabarauma, Fire, 
eta Max Sepiiltiira taldeko kide zeneko 
Chaos A.D. eta Roots Blody Roots abesti 
ezagiiiiak. Ikuskizuiia bukatzeko, berriz, 
Eye For An Eye, Soiilfly taldearen lehen 
lana irekitzen duen abestia. 

Horrenbestekoa zen sortiiriko girod 
hIax Cavalerak ia kaiitiioro ur trdgoxkd 
hartu eta bere burua busti osteaii, lendea 
bldi egiten ziiela Segurii batek baiiio 
gehiagok eskertiiko zutela, aurredldean 
zegoen leiidedk ez baitzuen "ddiitzaldiz 
daritzaldi" atsedenih hartzeko astirik eta 
izerdia zeri giiztieii arteaii iiagusi 

Ziirriiiniirru bat ere izan zen koiitzer- 
tuari zegokioiiez: Iiirugarreii diskoan 9- 
11-01 izeiiburua daramari abesti bat bildu 
dute Torre Bikieii gertakariak gogoratii 
asinoz. Abesti honetan gertakariak izaii 
dezakeeii edukiii politikoa alde batera 
utzita, biktirnak gogorarazten ditiizte eta 
niiniitii bateko isiluiie bat egiteii dute. 
Ikuslegoareii aldetik desadostasiinik 
egoii zitekeeii arren, ez geniien halako- 
rik bizitzeko aukerarik izan ez baitzuten 
abestia jo. 

Laburbiltzeko, Jaiii aretoa jeiidez 
beteta, eniankizuiia espero baino nio- 
tzagoa baiiia indartsiia eta beroa, iiahiz 
eta aurreko kontzertua esaiiguratsuagoa 
gertatu. 

Jousilouli 
Bestalde lerro bi eskaiiii iialii iiizkioke 
aiirrez aritu zen Jousilouli taldeari. 
Izan ere giro berezia sortii baitzuen 
talde Lezotarrak, batez ere kitarra jole- 
ak koilare moduaii giltza bat, kodera, 
belauiietako bat eta bere hanka-artea 
estaltzeko rock errebista bateko lelien 
orria erortzeii utzi zuenean. Abeslaria- 
ren piura ere ez zen giitxiagorako izaii, 
eta lehen akordearekiri batera igo zeii 
eszeiiatokira Iiiriirogeigarren hamarka- 
dako alkoiidara ~irdiii  disdiratsu bate- 
kin. Segiiru nago ikuslegoareii geliieii- 
goak taldearen berri ez zuela, baiiia 
ordiierdi exkaxeko einankizunak bateri- 
gaii baiiio gel-iiagorengan harridurarik 
sortii zuen. Erritriio pisutsuak, eroiiie- 
nezko ahotsak eta soiriu bitxiak scratch- 
ez laguiidurik. Jakinarazi digiitenez, 
Shot! estudioetari grabatu behar dute 
beraien bigarren lana eta urria iiigii- 
ruaii argitaratuko onien dute Gor disko- 
etxearen zigiliipean. 

- Arrainak eta haragiak 

TEL. 943 14 34 41 
- Jangela klimatizatu FAXA 943 86 07 64 



Gizon bakartia 
NICK HORNBYREN "Erase tina vez iin 
padre" libiiriian oinarritiita dago pelikiila, 
eta egia esaii, Iibiirii hori da Hiigli Gran- 
tek aktoretzat dueii pelikula hati ikiisteko 
aitzakia bakarra. Zuzendarieii beste peli- 
kiilak ere ez dira beste inuiiduko gaiiza, 
"Ariiericaii Pie", esaterako. 

Horregatik giiztiagatik, filiiia ikusi oiido- 
reiigo iritzia oiia da, espero baiiio Iiobea. 
Koritiiratzeii zara pelikiilako iiiikrokosiiios 
zoroan azaltzen direii egoerak eta pertso- 

iiaiak jatorrizko libiiruak piztiitako ikiisini- 
iia asetii ditiiztela. Hori dela eta, pelikula 
Iioiiek iidan eziiibestekoak direii koritsii- 
mo azkarreko filinen batez bestekoa gain- 
ditzeii dii. 

Hugli Graiitek berezkoak ditiieii keiiiri 
iirdiiri lioriek alde batera iizteii ditu filiii 
Iioiietako protagoiiistaren pertsoiiaian eta 
I~ere izakeraii I~arneratzeko; rniitilzaliar 
peto-petoa, koiitsiimista ase eziiia eta eiiia- 
kuiiiezale porrokatua da pertsoiiaia hori. 

Raiiia zentziirik gabekoa eta patetikoa de11 
biziiiiodiiak iziigarrizko aldaketa izaiigo 
dii iiiiitiko bakarti batekin ohikoa ez de11 
adiskidetasiiiia egiii oiidoreii. 

Bi pertsonaia ibiltari horieii arteko koii- 
plizitateak egoera oso garratzak sorraraí- 
te11 ditu, eta iiiiiiitaia diiiaiiiikoak et'l 
oiido landiitako off-eko ahotsak indartii 
egiten dituzte egoera Iioriek. Gaiiiera. 
aipatiitako off-eko aliotsa iroiiiaz betetako 
koiitrapiintii egokia da iriidiekiko. 

m "Un niño m , grande" 
m Zuzendariak: m 
m Paul eta Chris Weitz m ~ 
m Aktoreak: 
m Hugh Grant, Rac 

! "Un niño grande" filrneko fotograma. 

- Gida baimen guztiak ateratzeko 

RUTO-ESKOLA baimendua 

- Praktika eta azterketak Azpeitian 

PPACnUS M - GURE HELBURUA. Gidari trebe 

: 1- eta profesionalak egitea 

U M Iff ' ' Basadi 12 behea Tel. 943 861018 

Arrain eta 
mariskoak 

Barazkiak eta 
aurrez prestatutako 
jakiak e% Zuloaga 943862309 plaza, 1 
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ZUMAIAKO XVll BANDERA. " A  ligako 

eslropada. 

UZTAILAK 25- 28 
TU1 - FROMISTA - ZUMAIA 

Herrien arteko lopaketa 22 00  Musikaldiko Orkestraren 
Konlzertua, parrokian 

Eta ikasleekin zenbail emanaldi 
berezi antolatuko dira egun 
horietan zehar gure kaleetan. 

m 
18 UOetan REAL SOCIEDAD - ElBAR 

futbol partida 

18 OOetan Haur Antzerkia Bihar 
taldearekin Baleak salba ditzagun 
E Gurrutxaga plazan 

18 30tan ZeslalEskuzko erakustaldia 
19 30tan Herri Kirolak. Narrondon 

Aimar 16 urtetako harrilasotzailea 
mozketa bertikala 6 metrora Fausto 
aizkolaria bi semeen aurka, herrien 
arteko sokatira 

EmRW 
7 30etatik 12 30etara XVll KABRA 

ETA DONTZEILA arrantza lehiakela 
EHUko Uda lkastaroen barruan 

Zuloagari buruzko jardunaldiak, 
Santiago Etxean. - 

EUSKAL JAl EGUNA 
9 OOetatik 14 OOetara BASERRITAR 

AZOKA BEREZIA Alde Zaharreko 
kaleetan 

Postuak : barazkiak barazki 
ekolojikoak, eztia, ogia eta opilak. 
loreak, abarkak, gazta 

Musika kaleetan zehar 
ANADE elkartekoek antolaturik 

SOZIDADEEN ARTEKO 
MARMITAKO 
LEHIAKETA 

Haurrentzal jolasak 
EBELen Baserriko Argia" eskulturak 
Etabar 
13 OOetan BERTSOAK BALKOItik 

BALKOlra (Egaña eta 
Peñagarikano) 

HERRl BAZKARIA 
ERKIBE laldeak taloak egingo ditu 
17 OOetan SAGARDO DASTAKETA 
DANTZA IKUSKIZUNA 
18 OOetan BEASAIN - BARAKALDO 

futbol partida 
22 30tan OlNASTlA ETXABE Pala 

Molza: La Calle-Aierbe 11 Ropero- 
Egia Eskuz: Antxia-Ajuria // 
Dorninguez-Oteiza 

ERAKUSKETAK Zine lorum saio bereziak 

rmmm 
17 OOetan eta 22 OOtan "El señor de 

los Anillos" 
Eva Francoren argazki erakusketa 

PEOPLE Alondegi Zaharrean mmm 
18 30tan Tui Fromista eta Zumaia 

Herrien Ikuskizuna, E Gurrutxaga 
plazan 

Tuiko gaita-loleak 
Frornistako dantza-taldea 
Beheko Plaza Abesbatza 
Bertso Eskolako Bertsolariak 
Txalaparla saioa 
Euskaldantzak 
Eta frontoi txikian sardina lana, 

trikitilariak, ... 
23 30tan M-NEZTEN laldea 

- 
22 OOetan El pacto de los lobos" XIV ARGAZKl LEHIAKETAKO LANAK. 

Udal Turismo Bulego berrian 

CnmEm 
22 OOetan "Vidocq'. 

ANDER HORMAZURlren pintura lanak 
Alondegi Zaharrean 

22 OOetan El fantasma y el señor 
Muir '  

IV Zurnaiako Kale Pintura 
Lehiaketako lanak, Alondegi 
Zaharrean. iñmn 

BERTSO AFARIA ltzurun hondartzan 
(Unai Iturriaga eta lgor Elortza) ABUZTUAK 1-12 

Zumaiako Nazioarleko Musikaldia 
b- 
"ZUBIETA XXI", Alondegi Zaharrean. 

mml 
19 OOetan Foronda Kultur Etxean 

inaugurazioa. 
22 OOetan JON PLAZAOLA tenorea 

Maria eta Jose Antzokian 

OlKlAKO JAlAK 

m 
22.30etan DlNASTlA ETXABE finalak. PROGRAMAZIOA 

mmm 
18 OOetan BOST KlROL FROGA mmm 

23 OOetan IZOTZ laldea E Gurrutxaga 
plazan 

m 
22 OOetan SAN PEDRO ABESBATZA 

eta UDAL BANDAren salo berezia 
Maria eta Jose Antzokian 

m 
18 OOetan FUTBOLEKO UDAKO 

TXAPELKETAREN FINALA 
19 00 etan Kukubiltxo taldearen 

"EKIDAZU" txotxongiloa. 
E Gurrutxaga plazan 

sui.nW+rri 
19.00etan 'EUSKAL HERRIKO 

ITSASOA haur anlzerkia 
E.Gurrutxaga plazan. 

23.00etan 'ARANTZA ETA PANTXO 
BOSKOTEA" E.Gurrutxaga plazan. 

m 
19.00etan Vilanova i la Geltru-ko 

FALCONS CASTELLET", 
E.Gurrutxaga plazan. 

m 
22.00etan IRAKASLEEN 

KONTZERTUA Joxe Mari Kortaren 
oroipenean, San Pedro Parrokian. 

19 30etan PORTLAND SAN 
ANTONIO - BALONMANO 
CANTABRIA eskubaloi partida 

rJzmm 
DlNASTlA ETXABE Pala motza: 

Antxin-Sanchez // Pontin-Txiki 
Eskuz Ubera-Bengoetxea // Roteta- 
Argote 

mmm 
22.00etan LUUR METAL metalezko 

boskotearen kontzerlua Maria eta 
Jose Antzokiaii 

m 
9 30etan XXlV ASTE NAGUSI 

TXlRRlNDULARl FROGA "Joxe Mari 
Korta Memoriala". Junior maila. 

1Oetatik 13.00etara XVlll "ARRAIN 
TXIKI" lehiaketa. 

BERBENA BEREZIA "TARANTELA" 
taldearekin. 

m 
23.00etan EUSKADI GAZTEko DlSKO 

FESTA. m 
20 OOetan IRASLE ETA IKASLEEN 

LABORATEGIA San Pedro 
Parrokian. 

l#zmmB 
IV ZUMAIAKO KALE PINTURA 

LEHIAKETA ARTADIKO JAlAK 



- .  ~ 

'F -a tsaldetatz, irekitr f 1  

PRESUPUESTOAK ZURE NEURI 
EGITEN DITUGU. 
ESKA EZAZU ZEUREA lNOLl 
KONPROMEZURIK GABE 

7FRBITZU OFIZIAM 

ETXEZARRETA, 6 
ZUMAl A 

TEL. 86 1 078 
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