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aurkibidea

GU HITZAREN HARPIDEDUN… 
BESTEAK ZERGATIK EZ?

- 689 harpidedun ditu Hitzak Zumaian
- Hitzak ezinbestekoa du zabaltzea, ahalik eta etxe

gehienetara iristea…
- Uztaila bitartean ahalegina egingo al dugu 1.000

harpidedunera hurreratzeko?

Nola? Denon artean!
Begira dezagun inguruan: familiakoak, lagunak,
bizilagunak… Hitzaren harpidedun dira? Ez? Eta
zergatik?

• Etxean jasotzen da
• Ez dago ordaindu beharrik
• Eskualdeko osoko informazioa
• Euskaraz

Zer egin? Bakoitzak harpidedun bat

edo batzuk lor dítzala eta gero

nahikoa da 943 304346 telefonora

deitu edota harpidetza orriak betetzea

Foto Mertxen edo Aizpurua liburu-

dendan.

EA EKAINEAN 750ERA

IRISTEN GAREN!!
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librean

ZUMAIAN EUSKAL kultur gune bat behar da. Ez dut esan nahi
euskara talde bat bakarrik, hori ere ez dagoen arren. Ez, espazio
bati buruz ari naiz, taberna batez, hain zuzen ere. Gune inde-
pendente bat, ahal den neurrian autofinantziatua. Bertan, euska-
ra (edo) kultur taldeak berak erabakitako dinamika gauzatuko
litzateke: ikastaroak, erakusketak, ikuskizunak, kontzertuak...
berak nahi duen programazioarekin, ordutegiarekin, inori bai-
menik eskatu gabe, era independente batean. Horrez gain, elkar-
tzeko leku bat izango litzateke, topagune bat, kafea hartzeko, bil-
tzeko, tragoak hartzeko... eta asteburuetan tabernen itxierari
segida emateko gai balitz, hobeto. Horrela, diskoteketara edo
Zarautzera joan beharra baino geratzen ez zaionari herrian ber-

tan alternatiba bat eskainiko genioke. Ez
hori, bakarrik, euskaran edo kultur arloan
orokorrean murgiltzeko gogoa daukanak
aukera eder bat izango luke gune berri
honekin.

Udalak kultur programazio zabal bat
eskaintzea ondo dago eta bere betebeha-
rra da, baina herrian egiten den guztia
udalean bururatutakoa baino ez izatea
tristea da. 

Ez dakit ametsetan ari naizen,
baina nik bota egin det…

Euskal kultur gune bat Zumaian

Jon Maia

Carlow-en egon direnen esperientzia
HILABETE CARLOW-EN egon ondoren, berriro ere
Zumaian gaude. Bizi izan dugun esperientzia positiboa izan
da. Bakoitza familia batean egon gara eta pentsatzen genue-
na baino hobeto hartu gaituzte.

Hemendik ingeles maila baxu samarrarekin joan ginen,
baina jendearekin harremanetan jartzeko ez dugu inolako
eragozpenik izan.

Han gustura egon gara, baina herri-mina sentitu dugu
Zumaiako giroaz akordatzen ginelako. Izan
ere, hango giro eta kultura hemengoaren
oso ezberdinak dira. Carlow-eko eguneroko
bizimodua honelakoxea zen: goizeko bede-
ratzietarako lanera joaten ginen; lanetik ate-
rata, ordubatak aldera, bazkalordua: sandwi-
cha; ordubeteko atsedenaldiaren ondoren,
bostak arte berriro ere lanera joan behar iza-
ten genuen; ondoren, taberna batean denok
elkartzen ginen zerbait hartu eta seietako
afaltzera!!; ematen zigutena jan eta berriro
kalera irteten ginen pinta batzuk edatera.

Asteburua iritsitakoan, berriz, Irlanda
ezagutzera joan ginen: Belfast, Galway,
Dublin...

Esperientzia hau “Leonardo Proiektua”-ren bidez egin
ahal izan dugu. Proiektu honi esker, bidaia eta egonaldia ez
ditugu ordaindu behar izan. Beraz, denok animatu nahi zai-
tuztegu: honelako aukera bat suertatuz gero, alferrik pasa-
tzen ez utzi. Guk, behintzat, denbora ederki aprobetxatu
dugu eta!

Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu Zumaiako Ins-
titutuari proiektu hori aurrera eramateagatik. Mila esker.
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TOBI "CALLE MARI"-ko nagusi zeneko garaiak aspaldikoak
dira, bai, baina nire belaunaldiko zenbaitzuei, batez ere parrokia
inguruan kozkortu zirenei, seguruenik gertatu zaien bezalaxe, ni
ere bat-batean txakur beltz hartaz gogoratu naiz herriko Alde
Zaharra indarberritu nahi dutela irakurri dudanean. Beltza? Egia
esan, ez nuen Tobi sekula hurbiletik ikusi, haren lehen zaunka
berezia sumatu orduko, soka saltoa, futbola, kromoak, patinak,
pilota partida edo "pote-pote"-a ziztu bizian utzi eta etxeko tin-
brea etengabean joka bainengoen arnasestuka. Arnasestuka eta
"Ama, atea ireki azkar!", oihukatuz. Gutxienez ordu erdi pasatxo
behar izaten nuen masaila gorriak baretu eta berriz ere eliz ata-
rira jaisteko. Erabat lasai inoiz ez, hala ere. Horrexegatik oraindik
ere miresten ditut Sorazuko litro erdi eskaseko limoizko Schuss
botila lortzearren "Calle Mari" punta batetik bestera zeharkatze-
ra ausartzen zirenak. Apustu garestia, alajaina!

Sanjuan iturri aldera ere begiratu dut herriko Alde Zaharra
itxuraz aldatu nahi dutela jakin dudanean. Isilik dago. Jolas ega-

rriz, nonbait. Edo, akaso, jolasek era-
gindako egarria berriz ere asetzeko
esperantzarekin. Batek daki.

Sorazu parean ez dago gomazko
karamelo-makinarik, baloirik ez da
erortzen Mari Carmenen lorategira,
ezta Serafinen bulegora, "labaderora"
eta Motos Diazera ere; Elenak ez dio
inori mesedez eskatzen kontuz ibiltze-
ko pilotak dendako kristala puskatu ez dezan; Konpitxozaharre-
neko eskaparateak aspaldi itxi zituzten betiko, Kontxik ez dizkio
inori bost duro ematen Kooperatibatik kilo bat patata ekartzea-
gatik; parrokoaren "emakumeak" ez du "ez horrelako hitz itsusi-
rik esan" oihukatzen apaizen etxeko leihoko pertsianen atzetik;
eliz atarian inork ez du futbol partida bat "alto" esanez mozten
harrizko zelai erditik norbait pasatzen denean…

Eta Tobi, jakina, aspaldi hil zen. 

Tobi eta Alde Zaharra

Estazioko kalea Tel. 943 86 02 01

Auto-konponketak

Eguzki Agirrezabalaga
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trinidade santua

Erromeya, prozesiyua, kalejira eta gaupasak... oraindik
ere santelmoekin bueltaka? Arroiabe eta Hormazuri,
nostalgiko hutsak eginda zaudete, saudadez gainezka
dabilen bikotea. Nik ez dizuet hitz egingo Telmoren
urdintasunaz, edo Pedroren ximeltasunaz. Gaiaz
erabat mudatzeko gogoa etorri zait, hotmaileko atari
honen aurrean. Aizue, konturatu al zarete azkenaldian ibai
ondoan egin dituzten berriztatze lanekin? Hasteko, bada koska
bat, zubi txikiaren bukaeran, diagonalki jarria, grazia zipitzik ere
egiten ez didana. Abiadura jaistea gauza bat da, eta bestea
bizkarrezurrak (autoarena eta gurea) zartatzea. Zuzen jarri izan
balute, behintzat!!! Beste behin ere erakutsi dute besteak

zuzentzea gehiago gustatzen zaiela, beraiek zuzen
ibiltzea baino.  Eta jarraian, behin moilara iritsita,
galipot ilun ederrez estali dute dena, txukun-txukun.
Baina non daude marra zuri perpendikular eta
paraleloak? Aparkalekuak  markatu gabe oraindik, ez al
diozue usain arraroa hartzen? Ez prezixoki lazun eta

moila bazterreko ur narratsen "perfumea"...  Badakizue, oiloak ere
lotan daudenean, kotan egoten dira, hura dute beren logela.
Gure autoak moila bazterrean lokartzerakoan ere, berdin
bukatuko dutena beldur naiz: OTAtuta. Latineko klaseetan piper
egiten nuen, eta lehen deklinabidean geratu nintzen. Badakizue,
zera... OTA-OTAE. Mxk. 

Egia esan, ni ez nauk inoiz goiz-txoria
izan eta, ondorioz, santelmotako prozesioa
bizitzeko aukera handirik ez diat izan.
Gainera, bizitu dudanetan gautxori
moduan izan duk; txio-txioka berandu

egin, nahigabe, noski, eta Anaden (bazekiat ez dela txori bizi
batentzat lekurik aproposena, ez) gosalduta joan ninduan
konpainia ezin hobean hain gau zoroaren aitzakia eskaini
zigun santua agurtzera. Ai, San Telmo, San Telmo! Zenbat
parranda eta festa bere aitzakian.
Dena dela, aurtengoan ez diat aukera handirik izan
santelmoak bete-betean gozatzeko. Iritsiko dituk, bai, urte
hobeak, baina egia duk santelmoak barru-barruan bizitzen
diren festak direla (nik esango nikek Zumaian honela bizitzen
diren bakarrak) eta, bat edo bestean huts egin arren, beti
daukak hor, aurrean, urdin kolorearekin zirikatzen.
Bai, hala duk: oinarrizko kontu bat, sentimendu bat,
pentsamendu  arrazionaletik kanpo dagoena, baina... 
bizi-bizia. Sentimendu izate horrek ematen ziotek indar
berezia santelmoei eta, gainera, herria elkartzeko aitzakiarik
koloretsuena bera duk, dudarik gabe. 
Hik, Karmelo, prozesioa aipatu duk, baina Kofradiako
dantzaldiek ere (Gelatxorenak izugarriak ziren!) ez ditek leku
txikia eta desagertuko balira santelmoek ere zati handi bat
galduko liketek. Ez al zaik hala iruditzen, Epi?

San Telmo martxaren doinuen erritmoa nolabait
dantzatuz, masta beherantz dator, astiro-astiro,
Kofradiako bandera. Jendetza bildu da inguruan.
Besoak gorantz luzatuz , zapia eskuartean astinduz,
jaien bukaeraren testigu zuzena izan nahi dute.
Euren begiekin ikusi arte, 2004ko santelmoak
bukatu direnik sinetsi nahiko ez balute bezala; azken segundora arte
gozatuz.
Izan ere, hauek jai ederrak dira benetan, bai. Adin guztietako jendea
ikusi dut irribarretsu eta pozik kalean zehar. Oraintxe txaranga bat
hemen, oraintxe beste bat han, ez da ez musika, zarata eta alaitasun
faltarik izan. Egia esan, ez dugu programazio eta ikuskizun izugarririk
behar, jaiak ondo pasatzeko. Gehienok, tabernatik tabernara eta
alkoholaren bultzadatxoarekin, poliki-poliki ikuskizunaren aktore
zuzenak izaten bukatzen dugu. Batzuek besteek baino hobeto hartzen
diote neurria, baina zer egingo diogu, ba. Gaur-gaurkoz, alkoholik
gabeko festarik ez dut ezagutzen. Historian zehar
ere, ospakizun gehienak haren inguruan eman dira. Seguru aski
zerbaiten beharra dugu
gure egunerokoan daramazkigun defentsak desegiteko, eta ezkutuan
dagoen NIa azaleratzeko. Alkohola, bere neurrian, elementu laguntzaile
bat izan daiteke, baina gehiago ere egongo dira.
Jaiei buruzko azterketa antropologikoari edo antzeko zerbaiti oso
interesgarria deritzot eta, zer esanik ez, santelmoei buruz, zeren eta ,
askori entzun diot, eta ni ere
ados nator esatean, santelmoak zerbait berezia dutela. Beste jaiak,
sanpedroek, adibidez, sortzen ez duten zirrara sentitzen da santelmotan;
herrikoiago eta mitikoagoa, agian. Prozesio berak bakarrik mereziko luke
azterketa bat; ez al zaik hala iruditzen, Gorka?

Gorka Ormazuri

Xabier Aizpurua

Habemus kofradia!Ite missa est
Karmelo Arroiabe

Ota otae
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ze berri?

Zumaian bizi den musikari getaria-
rrak "Galdetzen" izeneko diskoa
atera zuen iaz, eta maiatzaren 21ean
Zumaian abestuko du

Hausnarketaren ondorio izaten omen
dira galderak, eta Patxi Saiz kantariak
bakarka atera duen diskoak galderak
ditu oinarri. Era guztietakoak dira
Zumaian bizi den getariarraren kez-
kak eta egonezinak, eta horiek guztiak
"Galdetzen"izeneko diskoan plazaratu
ditu. Diskoaren izenburua Jokin Urain
euskal preso politikoaren olerki batetik
hartu zuen Saizek. Olerki horretako
eduki nagusiak Saizek berak laburtzen
dizkigu: "Kartzelatik preso zergatik
dagoen galdetzen du, bere nahigabea
azaltzeko". Olerkia musikatu, eta dis-
koan sartu du getariarrak. Horixe du,
hain zuzen, abesti kuttunena. 

Hari horri tiraka, Euskal Herriko
beste hainbat gai jorratu ditu diskoan:
erbestea, herrimina, euskara, Euskal
Herria bera…Patxi Saizi kezka eragi-
ten diotenak guztiak ere: "euskaldunok
bete-betean hartzen gaituzten gaiak
dira, baina nire helburua ez da arazo-
ak konpontzea, nire esku ez dagoela-
ko; nire nahia entzuleei pentsaraztea
da". Diskoan barneratuta, gizarteko

beste hainbat arazo ere aurki daitezke:
maitasuna, haurtzaroa eta askatsuna.
Lepo gaineko ganbarari buelta asko
eman ondoren sortutako kezkak direla
esan digu Saizek. Dena den, diskoko
letra asko Iparraldeko idazleenak dira.
Elissanbururenak, Manex Erdozain-
tzirenak eta Etxahun Irurikorenak
aurki daitezke "Galdetzen" diskoan.
Aspaldiko ohitura du hori Saizek, eta
musika munduan dabilen 20 bat urtee-
tan Iparralderako joera izan du: "Ez
daukat aparteko motiborik Iparraldeko
idazleen testuak aukeratzeko; haien
kantatzeko modua gustatzen zaidalako
aukeratzen ditut". 

Zumaian, maiatzaren 21ean
Patxi Saizen galderak eta kezkak
zehatz-mehatz ezagutzeko aukera
maiatzaren 21ean izango dugu
zumaiarrok. 22:30ean hasita, Aita Mari
aretoan entzun ahal izango dira "Gal-
detzen" diskoko abestiak. Getariarra-
ren aurreko ibilbidea biltzen duen dis-
koa horrekin gozatzeko aukera izango
da, eta akaso, etorkizunean atera nahi-
ko lukeen diskorako prestatuta dituen
kantak ere eskainiko ditu. Kontzertua-
ren ondoren, entzuleak pentsatu eta
hausnartzeko gogoarekin badaude,
Patxi Saizen helburuetako bat beteta
legoke. 

Patxi Saizen galderak

amaiako plaza, 2
Tel. 943 143278

tresna digi
internet
scanner

AITOR MANTEROLA
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Dozena bat urteko tartea egon eta gero, aurten berriz ere
jokatu da Zumaiako bertsolari txapelketa Anade elkarte-
an. Txapela Unai Gijarrok irabazi zuen, 220 puntu meta-
tu eta gero. Bigarren Maialen Velarde geratu zen, neska
bakarra, 214rekin. Hirugarren Markel Peñalba izan zen
eta laugarren Felix Aizpurua, taldeko beteranoa.

Anade ia leporaino bete zen apirilaren 23an eta jendeak
asko lagundu zuen giro sortzen. Ordaina, berriz, afalon-
doan txapelketa eta saio polit bat ikusi eta entzutea izan
zen. Hamaika protagonista, ia denak oso gazteak. Neska
bakarra, Maialen Velarde, Maddi Gallastegi Galizian zela-
ko beste txapelketa bat jokatzen, bateletakoa hain zuzen.
Jon Maia aurkezle zela, agurraz gain launa bertso puntua-
garri abestu zituzten lehen fasean. 

Ofizioka eta aurrerago ere gai gehienak santelmoen
ingurukoak izan ziren. Lanik politenetako bat Unaik eta
Maialenek egin zuten, zortziko handian. Unai, aita, txos-
netara azaldu eta barraren bestaldean alaba, Maialen, ego-
kitu zaio zerbitzen.

Unai
...aizu alaba mesedez orain
esatezunakin kontu
paga haundia jaso nahi baezu
hau amari ez kontatu

Maialen
Aita gauetan ze ibiltzen zeran
amak badaki soberan
eta gainera ez da egongo
arrazoi gutxin galeran
Orain tratua nahi baldin baezu
nik esan didazun eran
barra atzera pasatu eta 
zuk zerbitu ta nik edan

Bakarka egin zen hurrengo saioa eta bi ariketa egin
behar zituzten: lau oinak emanda bertsoa abestu eta hitza
emanda beste bat. Oinekin abestutakoen artean Oihan
Iribarrena izan zen txalotuena, agurretatik hasita anaia
Urtzirekin batera garbi adierazi baitzuten ez direla olaga-
rrozaleak:

Anaden afaltzeko
zer nolako TROPA
eta eskas-eskasa
zegoen gaur ZOPA
Hori kontuan hartuta
har zazute NOTA
errespetuagatik
ez dedala BOTA

Felix Aizpuruak ere ale ederra bota zuen, hitza BIHOTZA
zuela:

Honek sarritan nabaritzen du
kanpotik datorren poza
nahiz ta batzutan maitasunean
agian dabilen motza
edo bestalde horren errudun
izan ote leike lotsa
baina orain ez dut hotza
hor entzutean ahotsa (bis)
ta bertsoekin barrenetikan

Unai Gijarro bertsotan txapeldun
XABIER AZKUE

ze berri?



berak egiten du goza
berrehun ta hogeitik pasata dabil
gaurkoan nere bihotza (bis)

Laukote batek bakarrik egin zuen aurrera, baina aipa-
tu beharra dago puntu soil batera hurrengo faserako ata-
rian geratu zirela Gorka eta Oihan Iribar anaiak. Oro har
urduritasuna gehiago nabaritu zen bigarren fasean. 

Ofizioka zortziko txikian aritu ziren lehenbizi. Markel
aitak telefono mugikorra oparitu dio Maialen alabari eta
hau parrandan dabilela egin dio lehen deia:

Markel
...ta gauza bat diotsut
Maialen gainera
ordu bi t'erditako
bueltatu etxera

Maialen
Jo, festetan beti're
ze plasta den aita
goizeko ordu bitan
neri jotzen gaita
orain etxeako ordua
ez zaidazu aipa
bestela saldoik gabe
geratuko baita

Kartzelako lana bi punturi entzun eta gai bati abestea
izan zen, baina guztiak ere oso urduri ibili ziren eta ez
zuten batere gozatu.

Epaimahaiaren txanda izan zen eta honakoa erabaki
zuten Imanol Lazkano, Josu Garate eta Jexus Lafuentek,
Ibon Aizpurua idazkari zutela: txapela, trofeoa eta 300
euro Unai Gijarrori ematea eta trofeoa eta 150 euro Maia-
len Velarderi. Entzuleek beste sari bat emateko aukera
izan zuten eta haiek ere Unai Gijarro hautatu zuten,
Maialen bera ere saritik oso gertu izan zen arren.

Ea datozen urteetan antzeko saioekin gozatzen jarrai-
tzeko aukera badaukagun!
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Zer esperantzarekin joan zinen Anadera?
Helburua ez zen irabaztea. Ondo geratzera joan
nintzen, trabatu gabe kantatuta, txispadun bertso
bat edo beste botatzera. Bigarren fasera
pasatzeko ez nengoen seguru, baina gustura
geratu nintzen lehenengo fasean egindako
lanarekin. Kartzelako lanaren ondoren ez nuen
espero irabaztea, gaia emanda lan kaskarra egin
nuelako.
Ofizioka ala bakarka, nola aritu zinen
erosoago?
Ofizioka gusturago, Felix eta Maialenekin saio
politak egin nituen.
Kantatzen azkar hastea, berezkoa duzu ala
estrategia bat izan da?
Hala egin al nuen? Nahi gabeko kontua da.
Puntuari erantzuteko, behintzat, horrela egin
behar dela iruditzen zait.
Aurrerantzean jarraitzeko asmoa duzu?
Txapelketarako astean behin elkartzen aritu gara
taldetxo bat eta oraingoz horrelaxe segitzea
espero dugu, giro polita daukagu eta.

unai gijarro 

"Ez nuen inola ere espero irabaztea"
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Haurtzaindegia 
sortzera doaz

DALAK MARTXOAN egindako bilkuran erabaki
zuen Haur Eskolen Partzuergoan sartzea. Partzu-
ergoan sartzearen ondorio zuzena da herrian haur-
tzaindegi publikoa sortu ahal izatea. Horrela,
Udalak herrian dagoen behar bati erantzuna
emango dio. Izan ere, geroz eta gehiago dira lan

egiten duten bikoteak eta familia horiek haurrentzako zer-
bitzuren bat beharrezkoa dute.

Zumaiako Herri Eskolak behar hau betetzeko zerbitzua
ematen jardun du pasa diren sei urteotan. Herrian zegoen
demanda bati erantzuna emateko jarri zuten abian urtebe-

teko haurren gela. Horrela, Hezkuntza Sailaren laguntzarik
jaso gabe, beraien baliabideekin eta guraso elkartearen
laguntza handiarekin lortu dute aurrera eramatea. Gela
horrek izan duen arrakasta nabaria izan da; izan ere, kopu-
ru mugatua dela eta, urte batzuetan haurrak kanpoan gera-
tu izan dira. Aurten 20 ume dituzte. Irailetik aurrera, berriz,
urtebetekoen gelaz Udala arduratuko da. 

Haur Eskola hau Eusko Jaurlaritzak eta Udalak osatu-
tako partzuergo publiko batek kudeatuko du. Udalaren
ardura izango da lokala jartzea eta eskola hornitzea eta gar-
bitzea. Bestetik, Jaurlaritzak ordainduko du oinarrizko
materiala. Langileak kontratatzeaz, berriz, Partzuergoa
arduratuko da. 

U

Egunotan haurtzaindegien gaia guraso askoren ahotan dabilen kontua da. Bestetik, lanera joan
behar eta haurrak noren esku utzi ez dakitela dabiltzanak ere ez dira gutxi. Irailetik aurrera, ordea,

Zumaian izango da nora eraman. Izan ere, datorren ikasturtean Haur Eskola izango da zabalik

ITSASO IBARRA

hezkuntza
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Amaiako plaza z/g          Tel. 943 860959

Haurtzaindegiak gainontzeko eskolekiko izango du
berezitasunik. Eskolaren ordutegia eta egutegia ez dira ohi-
koak izango. Haur eskolak goizeko 07:30ean zabalduko ditu
ateak eta arratsaldeko 18:30ak arte egongo da zabalik. Hala
ere, Partzuergoak zehazten duenez, haurra ezin izango da
eskolan zortzi ordutik gora eduki. Egutegiari dagokionez,
haurtzaindegiak abuztuan bakarrik itxiko ditu ateak. 

Haur eskolen barne 0-3 urte bitarteko haurren hezkun-
tza bermatzea aurreikusten da. Hala ere, 2004-2005 ikastur-
tean urtebetekoen gela bakarra zabalduko da. Izan ere,
Udalak ez dauka garbi zerbitzu honek zein erantzun izango
duen, Maria eta Jose ikastetxean ere zerbitzu hau eskaintzen
baitute. Ondorioz, gela bakarra zabalduko da eta 13 haurrek
bakarrik izango dute haur eskolan sartzeko aukera. Kopuru
hori baita Partzuergoak onartzen duena. 

Gela hau, oraingoz, Zumaiako Herri Eskolaren barruan
kokatuko da. Herri eskolako zuzendariak dioenez, “Guk
Udalari beste leku batean izatea proposatu genion. Baina,
besterik ez badago, hemen jarraitu beharko du”. 

Ikastetxe pribatuan, urtebetekoen gela goizeko 08:00eta-
tik arratsaldeko 18:00ak bitartean dago zabalik. Dekretuak
zehazten duen moduan, haurrak ezin ditu zortzi ordu baino
gehiago egin bertan, eta gurasoei dagokie komeni zaien
ordutegia hautatzea. Bestetik, uztailean zabalik dago eta
oporraldietan jaiegunetan bakarrik ixten dituzte ateak.

Kostu ekonomikoei dagokionez, Partzuergoak langileen
gastuen %60 hartuko du bere gain. Gainontzeko %40a,
aldiz, gurasoek ordainduko dute. Horrela, haurra haurtzain-
degian lau ordutik gora uzten dutenek 180 euro ordaindu
beharko dituzte. Lau ordutik behera izanez gero, 135 euro
hilean. Ordaindu beharreko kopuru hau gutxiago izan dai-
teke gurasoei emango zaizkien diru laguntza edo bekak dire-
la medio. Maria eta Jose ikastetxean, berriz, urtebeteko
gelan haurra zortzi orduz izanez gero 50 euro ordainduko
dira, eta lau orduz izanez gero, 40 euro. 

Zumaiako ikastetxeek jarrera baikorra azaldu dute haur
eskolaren sorreraren inguruan. Maria eta Jose ikastetxeko
zuzendariak dioenez, “Eskaintzak egon behar du, eta zenbat
eta gehiago egon, herriaren ikuspuntutik ikusita, herriaren-

tzat askoz hobeto”. ZHEko zuzendariak azaldu duenez,
“Haur eskolen partzuergoan sartu izana aukera bakarra iru-
ditzen zait Zumaian haurtzaindegi publiko edo haur eskola
bat izateko”. 

Matrikula epeak
Urtebeteko haurra haur eskolara eraman nahi duten guraso-
ek maiatzaren 17tik 28ra bitartean egin beharko dute matri-
kula. Izena emateko tramiteak Udaletxean bertan egingo
dira. Gainera, maiatzaren 10etik aurrera izango da haur
eskolaren gaineko informazioa bertan jasotzeko aukera.
Partzuergoa arduratuko da haur eskolan zein haur sartuko
diren erabakitzeaz.

HAURTZAINDEGIAREN EZAUGARRIAK

Ordutegia: 07:30etik 18:30era (ezin izango da 8 ordutik
gora haurra bertan eduki)
Egutegia: abuztuan bakarrik itxiko da
Prezioak: 

4 ordutik gora, 180 euro hilean
4 ordutik behera, 135 euro hilean

Matrikula: 
Udaletxean maiatzaren 17tik 28ra 



Alai auzategia, 2
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Erloju
eta bitxidenda
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Zer dela eta erabaki du Udaletxeak Haur eskolen
Partzuergoan sartzea? Zein helbururekin? 
Guk badakigu herrian haurtzaindegi baten beharra dagoela.
Gero eta jende gehiago bizi gara, aurrera goaz eta haur
gehiago daude eta horri erantzun egin
behar diogu. Eusko Jaurlaritzak 0-2 zikloa
antolatu zuenean, pentsatu genuen positi-
boa izan zitekeela herriarentzat. Gure
zalantzak izan genituen hasieran, baina
horiek erantzun ondoren pentsatzen dugu
herriarentzat aurrerapausoa dela haurtzain-
degi publikoa eskaintzea. 

Zein onura dakartza herrian Haur Eskola
izateak? 
Gaur egun familia gehienetan gizonak eta
emakumeak, biek, lan egiten dute.
Honelako eskaintzarekin haurrak gai haue-
tan prestakuntza berezia duten irakasleekin
egoten dira, egoki zainduta daude eta elka-
rrekin erlazionatzen dira. Uste dut positi-
boa dela umeak umeekin egotea.

Zer da Haur eskolen Partzuergoa? 
Partzuergoa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
eta Nekazaritza Sailek eta Euskal Herriko
hainbat udalek osatzen dute. Kide izateko
hitzarmena sinatu behar da eta entitate hauen artean kon-
promiso batzuk hartzen dira. Helburua da 0-2 urte bitarteko
haur eskola publikoak sortzea eta kudeatzea da. 

Oraingoz urtebetekoen gela bakarra zabalduko da.
Zergatik? 
Herri Eskolan urtebeteko gela bat dago gaur egun 19
haurrekin, baina Hezkuntzak gela hau ez du onartzen

eta Jaurlaritzak hori ixtea zihoala esan
zigun, Partzuergoan sartzen ez baginen.
Gure zalantzak genituen baiezkoa eman
baino lehen: non kokatu, zenbat gela, per-
tsonala, dirua... Partzuergoan sartzeak zer
ekarriko zigun ez geneukan garbi. Haur
eskola Partzuergoko buruekin bilera
batzuk eduki ondoren, adierazi ziguten
gurekin malguak izango zirela, kontuan
izanda nolako egoera daukagun. Aurten,
gela bat sartuko zutela adierazi ziguten,
ikusteko zenbateko arrakasta duen. Behin
hori eginda, Udalak ikusten badu zerbitzu
hori positiboa dela eta jendeak behar
duena dela, ahaleginduko gara ziklo guz-
tia aurrera eramaten, eta baliabide guztiak
jartzen 0-2 ziklo osoa Zumaian sare publi-
koan jartzeko. Ez dakigu eraikin berria
beharko dugun, edo lokal baten jarriko
den. Leku aproposena bilatuko dugu.
Gure asmoa da zikloa bere osotasunean
ezartzeko prozesuan sartzea. 

Partzuergoko ratioak dioenez, gela horretan 13 haur sar-
tuko dira. Gehiagok izena emango balute, zer egingo
litzateke? 

“Gure asmoa haur eskola 
munizipala egitea da”

H e z k u n t z a  z i n e g o t z i a
L I D E  A M I L I B I A

“Ideala izango
litzateke bi

ikastetxeetatik
kanpo ematea
zerbitzu hori”
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Trenbide kalea, 1 Tel. 943143505

Haurrak aukeratzeko indize batzuk daude eta balorazio
batzuk. Baina hori dena Partzuergoak eramaten du. Guri
beraiek esango digute zein sartzen diren eta zein ez. Hori

Partzuergoaren erabakia da. Udalak matrikulazio kanpaina
egingo du, maiatzaren 17tik 28ra irekiko da, eta Udalean
izena emango beharko dute irailean haurrak haur eskolara
eraman nahi dituzten gurasoek. 

Zer dela eta zabalduko da gela Zumaiako Herri
Eskolan? 
Guk pentsatzen dugu gauza onena herriari eskaintza baka-
rra ematea dela. Ideala litzateke bi ikastetxeetatik kanpo
ematea zerbitzu hori. Gaur egun, Maria eta Jose ikastetxeak
bere eskaintza ematen du eta urtebetekoen gela martxan
dauka. 

Julene Azpeitiako eraikinean kokatu da gela hau, lokal
hauek publikoak direlako eta era berean gaur egun martxan
dagoena itxitakoan gela hori erabil dezakegulako.

Kokapena ez da ideala, baina nahiz eta gure asmoa bi
eskoletatik kanpo jartzea izan, gaur egun aukera hori ez dau-
kagu. Horrek ez du esan nahi etorkizunean haur eskola
bakarra edukitzeko ahaleginak egingo ditugunik. Gure
asmoa haur eskola munizipala egitea da, eta 0-2 zikloaren
ondoren norberak erabakitzea zein ikastetxetara eraman
haurra. Baina hasiera bakarra izatea da gure nahia. 

Noiz aurreikusten duzue zerbitzu guztia eskaintzea? 
Aurten lehenengo pausoa eman dugu, Eusko Jaurlaritzak
gurekin malgutasunez jokatu du eta onartu digu pixkanaka
prozedura honetan sartzeko erabakia. Gero nolako erantzu-
na duen ikusita, beste pauso batzuk emango ditugu.

“Herriarentzat aurrerapausoa da
haurtzaindegi publikoa eskaintzea
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Bertsolaritza
addi, Maialen eta Markel (hiru m) izan genuen iaz
Zumaiara txapela ekarri zigun bertsolari hirukotea.
Iazko ekainean Lazkaon jokatutako Gipuzkoako
eskolarteko 23. txapelketa gogoangarrian hirurek
bat-batean kantatu zituztenak dakartzagu gaur-
koan. Merezi dute eta gure herriko etxe guz-

tietan gorde ditzagun urte askotan.

M
Zumaiako 
Bertso Eskola

Markelek lau oinak emanda.
Doinua: Bautista Bazterretxe

-1-
Gu etorri gerade
behar zen lekura
saioa aurrera doa (bis)
hau abiadura!
txapelerako ez dut
inolaz ardura
saioa irtengo da (bis)
dakigun modura.

Andoni Egañak gai hauxe eman zion Maddi-Maialen bikoteari: “Gimnasia
erritmorako dohain onak omen dauzkazue, goi mailara iristeko modukoak.
Entrenamenduak egiteko egutegia ere aurkeztu dizue irakasleak. Egunero
zortzi orduko lan ariketak, jan-edanari buruz dieta berezia, asteburutan egun
osoko kontzentrazioak… Erantzuna emateko epea oraintxe amaitzen da”.

Hamarreko handian, “Santa Barbara zure bizitza II” izeneko doinuan honela
kantatu zuten gure bi ordezkari gaztetxoek.

Maialenek Maddik
Amets eder bat  lortzeak zenbat Astelehenero joaten nintzen
arazo beti dakartzan ni gimnasio aldera
eta gaurkoan beharko degu entrenatuaz oso pozikan
baietz edo ezetz esan bost lagunekin batera
dena datorkit niri gainera baina gero hor sartua nintzen
dena dator abiadan txapelketa askon artera
ta famosoa izateko ere dela jauzia, dela brinkoa
aukera ezin det jasan salto batetik bestera
ametsa gustoko den tokian onartu beharra daukat oraintxe
ezin da aldaparik izan. (bis) ezin det galdu aukera. (bis)

Iazko txapeldunen 
bertsoak

olarru zopa
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dako oporretarako hilabete batzuk falta
diren arren, jende askok garai honetan pla-
nifikatzen ditu, eta horretarako Internet-ek
sekulako aukera eskaintzen digu, mundu-

ko edozein herrialdetako informazioa topa bai-
tezakegu bertan. Aurki dezakegun informazio
solteaz gain, badaude hainbat webgune
bidaiatzeko eta bidaia prestatzeko informa-
zioa eskaintzen dutenak. Webgune horieta-
ko gehienek, lehen, bidaiatzeko gidaliburuak
argitaratzen zituzten; gaur egun ere horretan
jarraitzeaz gain, Internet-en ere eskaintzen dute informazio hori.

Ezinbesteko bisita merezi duen webgune bat Lonely Planet
argitaletxearena da; bertan, gidaliburuak saltzeaz gain, informazio
gehigarri asko topa daiteke, esate baterako World Guide edo Mun-
duko Gida deritzona. Atal honetan, munduko edozein herrialde
aukeratuta, bertara bidaiatzeko ezinbesteko informazioa eskain-
tzen du: herrialdearen datuak, historia, erabiltzen den diru mota,
egin daitezkeen ekintzak, galdu ezin diren tokiak, e.a. 

Eskaintzen den beste zerbitzu bat bidaiarien komunitatearena
da; bertan, bidaiariek beraien informazioa truka dezakete, bisita-
tutako tokiren bateko iritzia, bidaidea bilatzeko aukera eta beste
hainbat gauza. Beste atal interesgarri bat bidaiarien osasunari
buruzkoa da.

Bada beste webgune berezi bat ere. Bertan, jendeak bidaietan
ezagutu dituen herriez zerbait komentatzen du; edota norbaitek
herriren bati buruzko informazioa nahi baldin badu, herri horre-
tako beste norbaitek bere burua eskaintzen du, argibideak emate-
ko. TravellersPoint du izena eta bertan herrialde askotako jendea
topa daiteke laguntzeko prest.

Lonely Planet Travellers point
http://www.lonelyplanet.com http://www.travellerspoint.com 

U
Internet

Ibon Aizpurua
Informatika

ingeniaria

Nora bidaiatu nahi
duzu?

Sukaldaritza
SAGAIAK, 
4 lagunentzat:

1/4 kg garbantzu.
2 tipula.
1 azenario.
1 porru.
1 baratxuri ale.
1/2 kg txipiroi.
1 piper berde.
8 koilarakada saltsa beltz.

Nola prestatu:
Lapiko altu batean jarri egosten, ur askotan, garbantzuak, tipula,
azenarioa, porrua eta baratxuria. Egositakoan, atera garbantzu
ale batzuk eta geroko gorde; gainerakoekin egin pure fina.

Moztu txipiroiak, piper berdeak eta tipula laukitxoetan, eta
salteatu guztiak elkarrekin.

Nola aurkeztu:
Jarri koilarakada bat garbantzu pure, plateraren gainean zabal-
-zabal; horren gainean, txipiroi salteatuak,  tipulekin eta piperre-
kin; jarri bueltan-bueltan, lodi-lodi, saltsa beltza. Apaintzeko,
ipini garbantzu ale batzuk.

On egin!

O
Txipiroien eta garbantzu

saldaren eltzekaria
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Denboraldi bikaina osatu dute aurtengoan Zumaiakoko
gazteek. Izan ere, liga amaitzeko 5 partiduren faltan, dato-
rren urtean Ohorezko mailan jokatzeko txartela lortu dute.
Kalkulua erraza da: 5 partiduren faltan 15
puntu daude jokoan eta Zumaiakoko gaz-
teek 16 puntuko aldea ateratzen zioten
sailkapeneko bigarren taldeari.

Denok uste baino errazago lortu
dute igoera gazteek, baina norgehiagoka
askotan aurrean zuten taldearekiko era-
kutsi duten nagusitasuna nabarmena
izan da. Jokatu dituzten 31 partiduetatik
27 irabazi, 3 berdindu eta bakarra galdu dute. Galdutako
partidu bakar hori, gainera, igoera lortuta zegoela iritsi
zen eta kontuan eduki behar da garai horretan santelmo-
ak zirela eta horrek ere, neurri batean, behintzat, bere era-
gina izango zuela. 

31 jardunalditan 137 gol lortu dituzte etxekoek. Horrek
esan nahi du, batez beste, partiduko 4 gol baino gehiago
sartu dituztela “gorritxoek”. Lehen aipatu bezala, nor-

gehiagoka askotan nagusitasun nabarmena erakutsi dute
eta hori partidu askoren emaitzetan islatu da. 

Mariaren Bihotza taldearen aurka etxean jokatutako par-
tiduan, adibidez, 10-0 irabazi zuten. Amara Berriren aurka

etxetik kanpo jokatu zutenean, berriz, 0-7
gailendu ziren. Eta jokatu duten azken par-
tiduan 20 gol sartu dizkiote Gure Txokoa
taldeari, aurka gol bat bera ere jaso gabe.

Ezbairik gabe, aparteko denboraldia
egin dute Zumaiakoko gazteek. 15 jokala-
rik osatu dute taldea, lan talde nahiko
laburra edozein ezbehar gertatuz gero,
baina hamabostak oso ongi prestatuak.

Fisikoki oso ongi daudela erakutsi dute eta joko aldetik,
berriz, zoragarri jokatzen aritu dira. Denboraldi honetan
izandako arrakasta, neurri handi batean, entrenatzaileak,
Felipe Garmendiak, egindako lanaren ondorio da, baina
bada garrantzitsuagoa edo indar handiagoa duen beste
arrazoi bat: jokalariek euren artean eta entrenatzaileare-
kin duten harremana. Esan daiteke lan talde bat baino
gehiago lagun taldea osatzen dutela.

Denok uste baino

errazago lortu

dute igoera

Zumaiakoko jubenilek Ohorezko mailarako 
igoera lortu dute

98-99. denboraldian jokatu zuen azkenekoz Zumaiakok Ohorezko maila honetan

MAITANE URBIETA

kirolak



San Telmo, 12
Tel. 943 860760

Urumea kalea z/g

Tel. 943 143058
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Denboraldi hasieran mailaz igotzea al zen zuen helburua?
Bai, bai dudarik gabe. Hori niri direktibak argi esan zidan. Mailaz
igotzea zen gure helburua.
Horrelako erraztasunarekin igotzea pentsatzen al zenuen?
Nik uste baino errazago igo gara. Nik pentsatzen nuen arazo
gehiago edukiko genituela. Gainera, lan talde motza daukagu,
baina jokalarien portaera nahiko ona izan da. Hala ere, uste baino
lehenago lortu dugu igoera.
Hainbesteko aldea ateratzen al diozue gainontzeko taldeei
joko mailan? Zeren ondorio izan daiteke? 
Nik pentsatzen dut beste taldeek ere lan asko egin dutela, baina
guk, akaso, lan asko egin dugu, baina besteak baino hobeto. Nik
uste dut guk osatu dugula talde bat oso joko definituarekin. Ni, gai-
nera, entrenatzaile bezala, jokalariekin ondo moldatu naiz.
Niretzat jokalariak basikoak ziren. Beraiek ere nirekin ondo, denok
bat eginda egon gara. Eta hori izan da gakoa.
Datorren denboraldian jubenilak entrenatzen jarraitu behar al
duzu?
Ba, ez dakit. Momentu honetan erregionalen titulua ateratzen ari

naiz eta denbora librerik ez daukat.
Orduan, pixka bat erreta nago eta orain
momentuan ez dut horretan pentsatzen.
Ari naiz pentsatzen liga bukatu eta
Antiguoko partiduan. Gero, udan, pentsa-
tuko dut. Gainera, direktibak berak ere zer
asmo duen ere ikusi beharko da, eta
orduan hartuko dut erabakia.
Ez dakigu, beraz, datorren urtean
jarraituko duzun ala ez. Baina zuk zer

moduz ikusten duzu talde hau datorren urtean Ohorezko mai-
lan jokatzeko?
Nik uste dut lan ona egiten jarraituz gero, taldea badagoela lehenen-
go 6-8retan geratzeko. Kontua da nahiko talde motza dela eta orduan
beste lau edo bost errefortzu beharko ditugu taldea osatzeko. Taldea
jokalari gutxirekin geratu da eta gero, gainera, 3 erregionaletara igoko
dira. Kadeteetatik 3 jokalari igoko dira, baina maila baxuagokoak, eta
orduan errefortzuak beharko ditugula pentsatzen dut. Errefortzu
batzuekin denboraldi oso ona egin daitekeela uste dut.

Zer moduzko giroa dago zuen artean?
Ni Zumaiakon urte asko ere ez nabil, baina nik uste aurtengo giroa
dela onenetakoa. Egon dira jokalari batzuk giroa pixka bat aldatu
dutenak, baina bestela jokalarien artean oso giro ona. Gainera,
igoera postuetan egon gara beti eta horrek ekipoaren animoa
betiere igo egiten du.
Partidu asko oso erraz irabazi dituzue. Horrelako aldea egon-
go zela pentsatzen al zenuten?
Ez, ez, ez. Lehengo urtean igotzea espero genuen. Aurtengoan
baino talde hobea genuen, baina ezin izan genuen igo eta aurten
pentsatzen genuen zona lasai batean ibiltzea. Ez geneukan igo-
tzeko asmorik, baina gero partiduak irabazten joan garen heinean
konfiantza hartu dugu eta partidu asko erraz atera ditugu aurrera.
Nola ikusten duzu taldea datorren urtean Ohorezko mailan
jokatzeko?

Nik uste dut ekipoa badagoela. Denbo-
raldi bukaeran jokalari gutxirekin geratu
gara eta hurrengo urterako 18 jokalari
osatuz gero ondo ibiliko gara. Nire ustez,
gakoa hor dago. Jokalariak osatzen
bagara, goiko postuei begiratzeko auke-
ra ikusten dut.
Zu taldeko “pitxitxia” zara, 40 golekin.
Deskribatu nolako futbolaria zaren?
Ni ekipoko beste jokalari bat gehiago naiz.
Sakrifikatu eta korrika egiten duen jokala-

ria. Gero taldean badaude pase onak egiten dituzten jokalariak eta
pase horietaz baliatuz golak sartzeko aprobetxatzen dut. Baina
bestela ekipoko bat gehiago naiz.

felipe garmendia entrenatzailea

“Denok bat eginda egon gara eta hori izan da gakoa”

martin amilibia taldeko jokalaria

“Igoera postuetan egon gara beti eta horrek ekipoaren animoa igo du”
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Leire Antia, Irati Manzisidor, Maddi
Gallastegi, Ainhoa Etxabe eta Ane
Lopetegik (ahaztu gabe ordezko lane-
tan aritu den Josune Herencia) osatuta-
ko 15 urteko neska talde batek lokartuta
zegoen arraun zaletasuna berpiztu du
udaberri honetan. Beren balentria zein
izan den? Batel denboraldiko estropada
denak irabazi eta etxera lau ikurrinare-
kin itzuli izana. Bejondeiela! 

"Neska gaizto xamarrak dira, baina
portatu dira", dio Goikok, pozaren
pozez, denboraldian irabazi dituzten
lau banderak aurrean dituela. Horien
artean, erdi ezkutatuta, Ferrolen iraba-
zitako "piper potoa" dago. Espero ez
zen bandera, Euskal Herrian domina-
tzaile argiak izan arren, inork gutxik
uste baitzuen Espainiako txapelketa ere
irabazteko gai izango zirenik.

Arrakasta handienak aurten lortu
dituzte, baina dagoeneko hiru urte dira
arraunean ari direla. Kontxako estropa-
dan ikusi eta bizi izan zuten giroak, eta
Iratik dioen bezala, egoskortasun puntu
batek, bultzatu zituzten neskak kirol
gogor honetara. Lehen urtetik hasi
ziren onena ematen eta Gipuzkoako
Liga irabazi zuten. Bigarren denboral-
dian Liga eta Gipuzkoako txapelketa
irabazi zituzten, eta Euskadikoan txa-
peldunorde izan ziren.

Aurten, ordea, hasieratik dominatu
dute. Entrenamenduak urriaren
amaieran hasi zituzten Jabier Osa ‘Sas-
kate’ entrenatzaile zutela. Orduak pasa
zituzten korrika egiten. Gimnasioan
ere makina bat denbora pasa zutela
gogoratzen du Leirek, hasperen bate-

kin. Gogor entrenatu dute eta hor egon
daiteke, Goikoren ustez, denboraldi on
honen sekretua. Horretaz gain, ondo
ezagutzen dute elkar, eta hori ere
garrantzitsua da.

Otsailaren 21ean jokatu zuten den-
boraldiko lehen estropada. Ordutik,
Aste Santuan izan ezik, asteburuero
lehiatu behar izan dute. Apirilaren

3an lortu zuten lehen ikurrina, Gipuz-
koako Ligakoa, eta jarraian etorri dira
besteak: apirilaren 4an, San Pedron,
Gipuzkoako txapelketa irabazi zuten;
eta hilaren 18an, Sestaon, Euskadikoa.
Egun horretan jaso zuten lehen erre-
zibimendua. Bandera eskuetan zutela,
eta Iratik dioen bezala "lotsa latzare-
kin, baina pozez gainezka", zeharkatu
zuten Erribera kalea Kofradiara heldu
arte. Zumaiarrek txalo zaparrada
eskaini zieten balkoian bandera astin-
tzen zutenean.  

Euskadiko txapelketa irabazi izanak
Espainiako txapelketarako lekua ziurta-
tu zien. Aurreko urtean, nahiz eta sail-
kapena lortu, ez ziren joan eta Oriok
hartu zuen lekua. Aurtengoan ez dute
aukera galdu nahi izan. Ostiralean

Dagoeneko hiru

urte dira

arraunean

batera ari direla

Neska «gaizto xamarrak» arraunean nagusi

kirolak

JUAN LUIS ROMATET
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abiatu ziren Galiziarantz Zumaia, Orio
eta Elantxobeko arraunlariez betetako
autobus batean. Jende ugari joan zen
beraiekin. Iratik gogoratzen duenez, bi
lagunentzako lekua besterik ez zen
geratzen autobusean. 

Larunbat goizean jokatu zuten finale-
rako saikatzeko estropada. Bigarren tan-
dan hartu zuten parte Orio, Amegrove,
San Pantaleon eta Vila de Cangaseko
batelekin batera. Bere tanda irabazteaz
gain, eguneko denbora onena lortu
zuten, eta Astillerori segundo eta erdi
atera zioten. Igandean, apirilaren 25ean,
jokatu zen finala. Estropada hasteko
segundo eskas falta zela arazoa: barruko
kamisetak kolore desberdinetakoak
zituzten. Epailea "un poco de discipli-
na" esaten hasi zitzaien; Iratik "pero si
ya tengo la camiseta", erantzun zion,
kanpoko kamisetaz ari zelakoan. Azke-
nean gauzak konpondu ziren eta finala-
ri hasiera eman zitzaion. Estu, zeharo
estu joan zen estropada. Helmugan 97
ehuneko besterik ez zen egon lehena
eta bigarrenaren artean, baina beraiek
txapeldun!

Estropada amaitu, “piper potoa”  hartu
eta presaka autobusera, herriko festen
amaiera ikustera. Gaueko 11:00k ingu-
ruan heldu ziren herrira eta berriro ere
pasakallea egin behar izan zuten. Orain-
goan banderarik gabe… badaezpada ere.
Kofradian jendetza, Aita Mari arraun
elkarteko jendea malko zeriola, festa
handia Zumaian. Santelmotako bandera
jaisten ere lagundu zuten arraunlariek.

Batel denboraldia amaitu dute, eta
orain aulki mugikorrarekin hasi dira. Ez

dute erraza izango ontzi berrira ohitzea,
baina, hala ere, borrokarako gogoa ez
zaie joan. Goikok estropada batean edo
bestean parte hartuko dutela agindu
behar izan die.

"Piper potoarekin" jarraituz, Aita
Marikoek oraindik ez dakite zer egin
berarekin, tela batekin kolore gorri eta
horiak estali, ezkutua bakarrik agerian
utzi… Banderak bedeinkatzeko eguna
heltzen denerako aurkituko beharko
dute konponbidea.
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Neskek egindako denboraldiak oroi-
tzapen onak ekartzen dizkizu.
Bai, Telmo Deunak orain 20 urte egin-
dako denboraldia ekartzen dit gogora,
estropada denak irabazi zituenekoa.
Neska txiki hauek horixe egin dute,
dena irabazi. Maila desberdina da,
baina bere garrantzia dauka. Garrantzi
gehiena duena dena irabaztea da, eta
hori oso zaila da, betiere zerbait gerta-
tu baitaiteke. Batek arraunean ondo ez
egitea, ondoez bat… Hauek ez, hauek
dena irabazi dute eta, gainera, lau iku-
rrina lortu dituzte. Hori ez dago hobe-
tzerik.
Espero al zenuten halako denboral-
dia egingo zutenik?
Ligillan ondo ari ziren eta denbora
onak ari ziren lortzen, betiere bost
minutu inguruan. Itxaropena, gainera,
arraunlariek beraiek ematen zuten.
Beraiei galdetu genien ea Espainiako
txapelketara joan nahi zuten eta baietz
esan zuten. Ferrolera joan eta han ere
irabazi. Hori gogorra da!
Zer asmorekin joan zineten Ferrolera?
Hara joanda podiumera igotzearekin
gustura egongo ginen. Badakigu gali-
ziarrak gogor aritzen direla. Beraiek
ziren faboritoak. Eta azkenean alderan-
tziz gertatu da, lehen biak euskaldu-

nak, Zumaia lehena eta Orio bigarren,
segundo batera.
Orain banku mugikorrean hasi behar
omen dute neskek.
Bai, baina aurrena ontzi hauetan ibil-
tzen ikasi behar dute. Diferentea da, bi
arraun erabili behar dituzte-eta. Itxura-
tzen badira txapelketa batera edo estro-
pada batera eramango ditugu.
Orokorrean, nola joan da batelen
denboraldia?
Balorazio oso positiboa egiten dugu.
Gaizkien ibili direnak kadeteak izan

dira eta bosgarren sailkatu dira. Jube-
nilak eta infantilak maila onean aritu
dira. Infantilekin ez genuen espero
hain ondo arituko zirenik. Hasieran,
arraunean ikastea kostatu egin zi-
tzaien, baina azkenerako nahiko ondo
ibili dira. Ligillan domina bat irabazi
zuten eta probintzialean laugarren
izan ziren. Jubenilak hirugarren eta
laugarren postuan aritu dira denboral-
di osoan.
Orain traineriletan ari zarete. Nola
doa denboraldia?
Trainerilak ez ditugu landu aurreko
urteetan bezala. Beste urteetan traine-
rila gehiago landu dugu, baina aurten-
goan traineru denboraldiari eman
diogu garrantzia. Orain, pixka bat jen-
dea ‘engrasatzen’ ari gara, jakin deza-
ten estropadak zer diren. Oraingoz
nahiko ondo doa. Lehen hamarretan bi
ontzi sartu ditugu eta hirugarrena oso
denbora gutxira dago. 
Zenbat arraunlarirekin zabiltzate
lanean?
Entrenatzaileak ez du oraindik esan
zenbatekin geratuko den, baina planti-
lan 22 arraunlari ditugu. Horiei orain
gutxi hurbildu diren itziartar batzuk
batu behar zaie. Denboraldirako nahi-
ko arraunlari baditugu.

Amaiako Plaza
Tel. 943 14 31 35

luis mari goikoetxea “goiko” aita mari arraun elkarteko lehendakaria

"Neska hauek egin dutena ez dago hobetzerik"



takunpa taldeak maiatzaren
14an Aita Mari zineman bere
lehenengo CDa aurkeztuko
du, Zestoako Amalda Abesba-
tzaren laguntzaz. Benetan

kontzertu interesgarria ikusteko auke-
ra izango dugu. Erritmo afrikarrak,
txalaparta hotsak, kantu goxoak eta
dantza ikusgarriak ziurtaturik izango
ditugu Zumaian.

Ttakunpa zortzi taldekidek osatzen
dute eta tartean Uhin, Txintxi eta
Juan Luis zumaiarrak aritzen dira
djenbe, sanbagh eta antzeko tresna
exotikoak astintzen. Taldeari buruz
gehiago jakin beharrak bultzatu nin-
duen Zestoan duten entsegu lokalera
joatera. 

Lokalean
Entsegurako tresnak prestatzen harra-
patu nituen ttakunpatarrak, guztiak
nahiko pentsakor datozen kontzertuei
buruzko hausnarketan; izan ere, erdi
landurik zeukaten abesti bat bukatu
nahi zuten lehenbailehen, emanal-
dietarako ondo prestatuta egon zedin.
Ez da lan makala hainbeste perkusio
tresna batera koordinatzea... bat, bi,
hiru esan eta festa hasi zen. Uhin,
Juan Luis eta Ane makila oker
batzuekin danbor antzeko batzuk
jotzen (geroago jakin nuen dum-
dum-a, sanbagh-a eta kenkeni-a zire-
la), Txintxi eta Mikel eskuekin djen-
be-ak berotzen, Aran eta Tzunye
mikrofono aurrean abesteko prest

T
HAIZE GALARRAGA

Txalaparta eta dantza gustoko badituzu...

Perkusio eta txalapartazale amorratua bazara...

Pa paraba pa pa...

Txalaparta eta dantza gustoko badituzu...

Perkusio eta txalapartazale amorratua bazara...

Pa paraba pa pa...

Ttakunpa!
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maraka handi itxurako shekere-ei era-
giten zieten bitartean, eta Kortxo,
berriz, zuzendari lanetan txalaparta
noiz sartuko pentsatzen. Giro aparta
Zestoaldean. Bat-batean gelditu eta
Mikelek aldaketaren bat gomendatu
zuen, Juan Luisek erritmoa egokia
ote zen planteatu eta bakoitza bere
iritziak ematen hasi zen. Guztiek har-
tzen dute parte abestia egiterakoan,
zortzi ikuspuntu desberdinek izuga-
rrizko aberastasuna ematen diote tal-
deari, Ttakunpa talde bat baita, duda-
rik gabe. 

Baina lana ez da hor bukatzen.
Musikaz aparte, beste zenbait xeheta-
sunez arduratu behar dute; adibidez,
Tzunyek kanta erdian abesteari utzi
eta ziztu bizian txalaparta jotzera
joan behar du, eta garaiz iristeaz eta
bidean oztoporik ez egoteaz ardura-
tu... Egundoko buruhaustea!

Dantzak ere entseguen parte dira,
eta Ane eta Aranek, kantak jakiteaz
aparte, koreografiak ere ikasi behar
dituzte. Kontzertuak egiteko orduan
afrikar dantza tradizionaletako pauso-
etatik abiatzen dira koreografia
berriak sortzeko, eta ikuskizunari izu-
garrizko indarra ematen diote.

Bidaiak
Gure lehenengo galdera botatakoan
konturatu ginen taldekideak gehiago
direla musikari hizlari baino.
Eskerrak Arantza, behintzat, saiatu
zen Ttakunparen ibilbideari buruz
zertxobait azaltzen. Aspalditik elkar-
tzen omen zen lagun koadrila bat
djenbe-ak jotzera, baina Ttakunpa,
talde bezala, orain pare bat urte sortu
zen. Bi arrazoi nagusik bultzatu
zuten Ttakunparen sorrera. Bata, txa-
lapartak perkusio afrikarrarekin lotze-
an sortzen den lotura berezia izan

zen; beste arrazoiak, berriz, Aranek
eta Mikelek Senegalera egin zuten
bidaiarekin du zerikusia. Bidaia
honetan Senegalen barrena ibili
ziren bertako kultura, jendea eta
musika ezagutuz. Oso harreman
estua izan zuten senegaldarrekin,
beraien etxeetan lo eginez eta bizitza
konpartituz; esperientzia bikaina,
azken finean. Han zeudela, bertako
dantza eta perkusio batzuk ikasi
zituzten, baita kenkeni bat erosi ere.
Kenkeni-aren soinuaz txunditurik,
iruditu zitzaien beharrezkoa zela txa-
laparta eta tresna afrikarren konbina-
zioa oinarri zuen taldea sortzea. 

Txintxi, Ane, Kortxo eta Tzunyek
lehendik jarduten zuten djenbe-ak
jotzen eta gustura hasi ziren
Ttakunpa bezala talde lanean. Uhin
eta Juan Luis geroago sartu ziren tal-
dean. Uhinek esperientzia dexente
eta era askotarikoa du perkusio mun-
duan (Zumaiako Udal musika banda,
Atxantatu, Alfonbra); Juan Luisek,
berriz, herriko zenbait plaza taldetan
jotzeaz aparte, perkusio ikastaro bat
egin zuen Malin eta trebezia berezia
lortu zuen. Ikus daitekeenez, Eus-
kadi-Afrika konexioa begibistakoa da.
Afrikaz hitz egitean, Afrika beltzeko
mendebalde inguruko eragina nabar-
mendu behar da, Senegal, Ginea eta
Mali aldekoa, alegia. 

Diskoa
CDa Hernialdeko estudio batean gra-
batu dute eta salgai aurki dezakegu

Zortzi taldekideek

osatzen dute

Ttakunpa



232 0 0 4 k o  M A I A T Z A

Basadi Auzategia, 9-A  2-B

Urola-Kostako zenbait tabernatan.
Diskoan aurki ditzakegun zazpi kan-
tuak Ttakunparen errepertorioa ho-
bekien islatzen dutenak dira beraien
ustez. Abesti baten zati bat Sene-
galeko erritmo herrikoi batean oina-
rriturik dago, baina, hala ere, diskoan
aurki ditzakegun beste abesti guztiak
Ttakunpak egindakoak dira goitik
behera. Amalda Abesbatzak ere zeri-
kusirik izan du diskoa grabatzean, bi
abestitan entzun baititzakegu Tta-
kunpakoekin batera. 

Etorkizuna
Ttakunpak etorkizun oparoa izango
duela dirudi. Berrogeita hamar bat
kontzertu emanak dituzte jadanik eta
ez dirudi batere nekatuta daudenik.
Orain dela bi urte Cádizko EA! tal-
dearekin jo zuten Itsasondon, eta
harreman polita sortu zen harrezke-
ro. Elkar ezagutze horren ondorioz,
ttakunpatarrek EA! ateratzekotan den
diskoan kolaboratu dute. Horrela, txa-
lapartak, djembe-ak, panderoa, aho-
tsak eta irrintziak, estudioan tangillo
eta buleria erritmoetan erregistratuak

izan dira, elkartrukatze interesgarri
batean.

Oraingoz kontzertu dexente dituzte
antolatuta eta uda partean Leonen
jotzeko aukera izango dute, bigarren
aldiz jaialdi batean. Baina badakizue,
aukera onena maiatzaren 14an izango
duzue, Aita Mari zineman, gaueko
22:30ean (debalde!).

Datozen kontzertuak:

2004/05/23  BEASAIN (Txoznetan)
2004/05/29  IGELDO (Frontoian) 

Harremanetarako: ttakunpa@ttakunpa.com
670 040 086
627 780 860

Web orria: www.ttakunpa.com



Trenbide Pasealekua,4
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Aurrerantzean, aldian behin Zumaiako
beteranoren bati, 60 edo 70 urtetik gora-
koari, egindako honelako elkarrizketa-
ren bat ekartzen ahaleginduko gara,
herri baten kontu zaharrak jakitea
denontzat interesgarria izango delakoan.
Oraingoan Bixente Esteibar "Izkiña"
aukeratu dugu, berak esateko duena gus-
tatuko zaigulakoan.

Noiz jaio hintzen eta zein eskoletan
ibili hintzen?
1933an gerra aurretik jaio nittuan eta 6
urte arte Tuntuxeneko eskolan ibili ondo-
ren, gero herriko eskolara. Han sartzera-
koan eta irteterakoan Cara al sol kantatu
behar izaten ginien eta baita España,
una, grande y libre diarra egin ere. Han
kurtso bat egin eta maristetara.

Maristetara ala merzedarioetara?
Maristetara. Baina zoritxarrez, nik orain-
dik kurtso bakarra-edo eginda neukala,
Zumaiako alkateak herritik bialdu egin
zizkian, gerra garaian gudariei lekua laga
ziela-eta, eta berriro Cara al sol kantatze-
ra. Hala ere, herriko eskolan bazegoan
maixu bat euskeraz zekiena eta honekin
euskeraz kanta bakar bat badare ikasi eta

kantatu ginien. Batean bakarrik. Hator,
hator. Merzedaxuak ekarri zituztenean,
gu hara. Onak zialakoan. Esamin bat egin
zigutean Manolori eta neri. Beno, esami-
na ez, ezer ez, beraxek ere ezer ez zekite-
an-eta. España kapital?, haixek, eta gure
Manolok: Bilbao. Muy bien chaval, eta
barrura.

Merzedarioak fama txarra zitean.
Haixek gaiztuak ittuan, motel. Hamaika
kaskarreko eta masaileko jaso nian. Isabel
y Fernando egunean lautan kantatzen
ginien. La sagrada bandera, Arriba Espa-
ña eta beste horrelako zenbait kantekin.
Larri ibiltzen ginttuan erderaz ez gene-
kielako, eta erderaz ikasi behar. Hala ere,
errekreoan geure artean euskeraz egiten
ginien. Ostegun arratsaldetan jai izaten
ginien eta ixa-ixa nahixo izaten nian esko-
la eguna. Arratsalde osoa lanean, hi.
Lehenbizi surtako egur bila eta gero
deberrak. Urjala izan bazan, Santixora
txotxa bila; bestela, egur bila San Migel
azpira, edo txirbilotara Beduara edo
Zakariasenera ezpal bila. Ikatza oso gares-
tia uan; beno, ikatzik ere ba al zegoan
orduan, ba? Egur-ikatza saltzen zien.
Gero, udako oporretan ere arratsaldero
lauretarako zuen denda aurrean egoten

nittuan zuen aittari tomatientzat papele-
tak egiten laguntzeko. Ni bakarrik. Beste
lehengusuak oso urruti bizi zirelako, hi!

Egia. Haiek orain Aita Mari auzoa
dagoen tokian bizi ittuan eta oso
urruti uan orduan hura, bai. Beno,
lanean noiz hasten zinaten?
Hamalau urterako mundu guztixa. Ni

“Hiru-lau ordu egiten ginttuan 
tabernatik atera gabe kantuan”

ABELIN LINAZISORO

bixente esteibar “izkiña”

gure zumai zarra
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hamahirukin hasi nittuan. Lanerako gal-
tza luziekin eta kalerako oaindik galtza
motxekin. Egunean 10 ordu lan egiten
ginien, edo gehixo, baina zapatuetan
arratsaldeko 5:30tako kalera. Orduan aste
burua zapatu gaua eta jaxa izaten ittuan.
Hasiera batean, zapatuetan, lanetik irten,
garbitu, aldatu eta koadrilan ibiltzen gin-
ttuan, zerbeza pixkat edanez edo sagar-
doa. Geroxeago etorri uan txikiteoa, eta
parranda haundixenak, zapatuetan ez,
jaxetan egiten genitien; gero, hurrengo
egunian, beno, lanera jun baino nahixo
hil. Hain asteburu motxakin parranda
derrigorrez egin behar izaten ginien.
Danok kalean, haixek eta dirua gastatu
arte, diru asko ez ginien ibiltzen-eta.

Garai hartan euskerazko kantak nor-
mal kantatzen al zenituzten?
Bai. Ixildu gabe. Orduak eta orduak. Nor-
malean taberna barruan kantatzen ginien
eta gurekin ez uan inor sartzen. Jaxa eto-
rri eta bazkal ondoren Beduara, Gau-Txo-
rira, Getaira…ez Zumaxan kantatzeko
beldurra genuelako, kanpora irtetea gure-
tzat abentura edo horrelako zerbait uan.
Gainera, gu bakarrik lasai-lasai egoten
ginttuan hiru-lau ordu kantuan. Ardo

lodi-lodixa edaten ginien, barrua berotu
eta dirua baldin bazeon, kafe torero hartu
eta segi parrandan.

Neskatan-eta nola moldatzen zine-
ten?
Neskatan?! Gu?! Orduan ez zegoan
gaurko konturik, motel. Geuretzako ez
uan ailegatzen eta guk neskaai konbida-
tu? Gainera, mutilak elkarrekin koadri-
lan ibiltzen ginttuan eta ez ginttuan nes-
kaai kasurik egiten. Soldautza egin arte
ez behintzat. Gero hasi ginttuan, bai,
usaian-edo.

Herriko festetan ere neskei kasurik
egin gabe?

Beno, dantza pixkat egiten ginien. San
Telmotan kofraiko plazuelan eta San
Pedrotan Beheko Plazan. Baina gainun-
tzian, ia batez. Jai egunian batela hartu
eta askotan Beduara juten ginttuan eta
hainbeste ginanez, 10 edo 12, baten bat
beti uretara eroritzen huan. Beti. Koadri-
lan oso ondo moldatzen ginttuan, pentsa
zak, soldautzara jun aurretik soziedade
bat formatu ginien. San Telmo kalian
Sanbuxoneko itxian. Lehenbiziko sozie-
dadea gurea izan uan, Pulpo txikixa eta
hauek baino leheno. Hasieran ardoa edan
bakarrik egiten ginien, baina gero legea-
ren barruan jarri behar zala-eta, deportia,
edo horrelako zeozer bultzaz, guk zera
pentsatu ginien, soziedad kultural bat jar-

Amaiako plaza
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tzia, biblioteka batekin. Gutako bat gober-
nadoriarengana ere jun uan baimen eske,
baina… Hemengo apaizak enteratu
ittuan eta izorrai! Gu ez ginala nor eta ez
dakit zer eta badakit zer. Sanbuxoneko
etxetik kalera, gainera.

Eleizakin topo egin diagu, Bixente.
Bai, gizona. Gu Donostitik zerbait eka-
rriko genuelakoan gitxibiztian. Itxura
pixkat ere egin behar ginien, ez pentsa-
tzeko dana ardoa zala, baina… Oaindi-
kan hor zeukat errezibo bat. Kuota bat
pagatzen ginien. Diru asko gainera.
Zumaxan orduan ia ezer ez zegoan, eta
jende zaharrak-eta gurekin sozixo nahi
zian, baina… izorrai!

Nolakoak ziren, ba, orduko elizako
kontuak.

Hori hik nik aina jakingo dek. Mutil
danok luistarrak ginttuan eta neskak Hijas
de Maria. Hilero jaunartzea izaten uan,
prozesixuak, sermoiak… Bazegoan parro-
ko bat, Don Bidal, zinea eta plaia, plaia
eta zinea, beste konturik ez zian harek
buruan. Dena pekatua uan. Eleizak kris-
ton indarra zian. Animen sermoietan, adi-
bidez, tailerrak astebetean, egunero, arra-
tsaldeko 6:30tan edo 5:30tan itxitzen
zizkien. Gizonezko danok eleizara juteko,
eta juten ez zana, beno, oso gaixki ikusita,
hi. Misixuak ere izaten ittuan, hauek ere
astebetekuak. Eta Aste Santuko prozesi-
xuak? Ostegunian eta ostiralian herri osoa
juten huan, parrokitik Andre Mariraino.
Erramu egunian sakristixan sorteoa egiten
uan nork zer santu eraman erabakitzeko
eta hara ere herriko familiak, danok, dirua
eman behar izaten ginien.

Zuek, gu bezala, Luistarren zentro-
an asko ibiliko zinaten, ezta?
Erribera kaleko batzokixa itxita zegoenez,
zentroa alondegixaren gainean zegoan.
Han antzerkiak-eta egiten ittuan. Espaino-
lez. Baina baita euskeraz ere. "Gizon
bikainak" eta horrelakoak. Bandera espa-
ñolakin eta biba españaka jardun zuten
antzerki batekin ere akordatzen nauk.
Gero, batzokixa zegoen tokira aldatu zute-
nean, nahiko ibiltzen ginttuan. Hango
burua gaiztoagoa huan! Beste apaiz bat
oso jatorra uan. Don Martin. Abertzalea.
Hin xuxen horreatik bialdu zien herritik.
Zentroan jokoan eta billarrean ibiltzen
ginttuan. Herrixan orduan lau billar zibez-
tian. Karanbolena Zentroan eta Errekete-
nean (Etxabe IV), eta perretxikoena, zulo-
ekin, Bar Berrixan (Bar Cantabrico) eta
Larramendineko tabernan.

Juan Belmonte, 6

JUSTA
taberna

Erribera kalea, 20

eguneroko bazkariak

“Ardo lodi-lodixa
edaten ginien, barrua

berotu eta dirua baldin
bazeon, kafe torero

hartu eta segi
parrandan”.

jarraituko du...

gure zumai zarra
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Lagun talde bat hiri handi batean. Guztiak ere hogeita
hamar urte ingurukoak.

Irene Manurekin dago ezkonduta eta alaba bat daukate,
Marina. Arte garaikideko zentro batean egiten du lan. Ema-
kume isila da, behatzailea eta itxuraz zoriontsua.  

Mario arkitektoa da eta Sararekin dago ezkonduta. Emaz-
tea ikusi zuen lehen egunean izutu egin zen, begirada iltza-
tu eta irribarre egin zionean. Baina inoiz ez dio ezer esan
horri buruz. 

Sofia bere fantasiazji munduan bizi da, nahi gabe esan-
dako gezurretan murgilduta. Bizitza beti aurretik joan zaio,
eta bera atzetik. Bakarrik bizi da eta bi perikito dauzka. 

Manu pertsona ona da. Badaukazu fidatzea berekin. Bizi-
kide ideala… Irene emaztea da amesten zuen emakumea.
Manu sukaldari ona da eta bere fideuak, berriz, klasikoak.

Sara figuringilea da. Mariorekin ezkondu zen eta hirigu-
nean bizi dira. Sarak dena jakin nahi du, leku guztietan
egon, ezer ez galdu. 

Tomas musikaria da. Bateria. Klaseak ematen ditu, hila-
ren amaierara iristeko. Banandu berria da. 5 urteko semea
dauka. Utziko baliote, musikari bikaina izango litzateke. 

Sentimendu eta nahi isiletan barrena. Ezkutatuta egoten
diren sentimenduen munduan barrena. Bakardadea da
nagusi En la ciudad filmean, istorio koral eta hirikoan.

Maiatzak 27, osteguna, 22:15ean

En la ciudad
Zuzendaria: Cesc Gay
Aktoreak: Leonor Watling, Eduard Fernandez

Badirudi Asediada egin zuenetik Bertolucci erabat itzuli
dela hasierako oinarrietara, hau da, arazo sozialak edo poli-
tikoak sexuarekin edo maitasunarekin nahastera, Marx eta
Freud-en cocktaila, alegia. Ameslariak film hau 1968ko
maiatzeko garaikoa da, baina Bertolucci askoz gehiago kez-
katu da hirukote baten bizimoduaz kalean gertatzen ari zen
iraultzaz baino. 

Anai-arreba frantziarrek gonbidatu estatubatuarra dute
etxean, burgesiaren umeak dira eta garai hartako irekitasu-
nari lotuta, sexuan hezi nahiko dute amerikarra.
Amerikarra Paris, Cinémathequè eta Nouvelle Vaguez lilu-
ratuta etorri da Europara eta anai-arrebek joko erotiko
sexualetan parte har dezan nahiko dute. 

Filma garai hari egindako omenaldi gisa ulertu beharra
dago, baina baita zinemari egindako omenaldi gisa ere,
bereziki Nouvelle Vague deitua izan zen frantziar zinema
berriari. Azkenean hirukotea ez da eroriko nihilismoan eta
gelako leihotik kristala txikitzen duen adreilu batek kontu-
raraziko die kalean iraultza hasia dela zapalkuntza behera
botatzeko. Askatasun sexualetik hasiz askatasun sozialera
doan bidea egingo dute protagonistek. Bikaina.

Ekainak 10, osteguna, 22:15ean

Soñadores
Zuzendaria: Bernardo Bertolucci
Aktoreak: Michael Pitt, Eva Green

kultura
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u eta ni, ni eta zu, Joseba eta Naiara,
tabernako mahaian eserita. Zuk ebakia esne
hotzarekin eta nik hutsa. Ni kalera ematen
duen kristalari bizkar emanda eta zu parean,
aurrez aurre. Nire atzealdean, kalean, aldian

behin norbait pasatzen da eta begirada joan egiten zaizu
haren atzetik, eta pentsamendua ondoren, jarraian.
Abailduta eta astun hormatik zintzilikatzen den ispilu
kolorgetuak zure bizkarra islatzen du, eta ni aurrean, eta
zure bizkarraren atzean ispilu abaildua eta zure bizkarra,
eta ni aurrean, zu kolorgetua eta ni abaildua aurrean, gero
eta txikiagoa, gorantz, etengabe, harik eta nire begi-ninia
itxi eta txiki egin den arte. Esan duzu, didazu, bihar
Bilbora zoazela, ikastaro batera, eta pentsatu duzu Bilbo
aldean bueltaxka eman beharko duzula, Alde Zaharrean,
behin hara joanez gero, zer erosia izango dela eta. Baina ez
duzu esan. Bilbora... Nik pentsatu dut bidean, autopistatik
Durangon irtenda, buelta ederra eman litekeela
Durangaldean, Urkiolatik abiatuta, baina are politagoa
Atxartetik irtenez gero, bai, begira, datorren jairako plana;
komentatu beharko diot Joxemairi... Galdetu dizut noiz
arte daukazun ikastaroa eta zein ordutegirekin, eta pentsatu
komeniko litzatekeela goiz irtetea mendi-buelta egiteko.
Zuk esan duzu egun osokoa dela ikastaroa, eta gauza
gehiago ere esan dituzu, baina buruan eta ahoan dituzunak

ez datoz bat. Esan duzu oso ikastaro interesgarria dela,
curriculumerako, baina pentsatu duzu arropa erosi behar
duzula, galtza berriak, eta zapatak ere bai. Azkeneko aldiz
auskalo noiz joan zinen Bilbora erosketak egitera... 
Kaleko farolak piztu dituzte nire bizkarraldean;
kanpoaldetik datorren iluntasuna argitu egin da. Halaxe
sumatu dut aurrealdeko ispiluan. Niri begira zaude, ni zure
irudiari begira, ispiluan, eta bizkarra ematen didazu behin
eta berriz, eta nik ere bai zuri, aurrez aurre eta zuri begira
egonagatik. Zuk ebakia bukatu duzu eta nik hutsa. Zu eta
ni, ni eta zu, Joseba eta Naiara, tabernan eserita, ez gara
gu, ordea.

Joseba

ZZZZ
Z u  e t a  n i

kultura



Alondegian.
- FORONDAKO PINTURA

TAILERRA: maiatzaren 14tik
30era.

- Ekainaren 3-20   
OLATZ GOIBURU

- ARGAZKI AUKERAKETA 2004:
argazkiak aurkezteko epea:
maiatzak 31 bitartean.
Informazioa, kultur etxean.

- ZUMAIA LORETAN-Balkoi eta
leihoetako lehiaketa. Izenematea
kultur etxean ekainaren 21a
baino lehen (943-861056)

- Maiatzaren 22an: Bilboko
ARRIAGA antzokira, "IL MONDO
DELLA LUNA" opera ikustera.
Txartelak, kultur etxean (943-
861056)

- Ekainaren 5ean: "SENDA VIVA"
parke tematikoa ikustera.
Balterra (Nafarroa)

- Ostirala 14: 22.30ean TTAKUNPA
perkusio taldearen kontzertua,
beren diska aurkezteko. Sarrera
dohain

- Igandea 16: 12.30ean  Maria eta
Jose aretoan: ANDOAINGO
MUSIKA BANDAren kontzertua.

- Ostirala 21: 22.30ean  PATXI
SAIZen kontzertua

- Igandea 23: 12.00etan haur
antzerkia, HITZAK PATRIKETAN

- Osteguna 27: 22.15ean

zineforum saioa "En la ciudad"
- 28tik 30era: 

ESTAZIO AUZOKO JAIAK
- Igandea 30: 12.00etan Maria eta

Jose aretoan, UDAL MUSIKA
BANDAREN kontzertu didaktikoa

EKAINA
- Larunbata 5: Aste Berdea-Argazki

Rallyea: 9.30etik 19.00etara.
Oinarriak kultur etxean eta
turismo bulegoan.

- Osteguna 10: 22.15ean zine
forum saioa "Soñadores"

- Larunbata 12: 19.00etan
Alondegian ARGAZKI RALLYEko
sari banaketa.

- Osteguna 17: Aste Berdea-zine
emanaldia "Deep Blue"

- Ostirala 18: 19.30ean Alondegian
diapositiba proiekzioa: "Trainerua
Irlandan"

- Larunbata 19: 
Egun osoan zehar Santiago
hondartzan, MULTIABENTURA
TOPAKETAK.

23.00etan Itzurun hondartza
gainean,  Musika Eskolako
ikasleen ROCK KONTZERTUA.
Gonbidatu gisa herriko zenbait
taldek joko dute.

- Osteguna 24: 22.15ean zine
forum saioa "21 gramos"

- Larunbata 26 : SAN PEDRO
TXIKI ABESBATZA eta Italiako
CLES herriko Abesbatza
Gaztearen arteko topaketak:
harrera eta kontzertua.

- Igandea 27: egun osoan zehar,
ARTISAU AZOKA
22.30etan, Aita Mari aretoan,
Aukeran dantza taldearen
"Sutargi" ikuskizuna.

- 28tik aurrera, SAN PEDRO jaiak

AGENDA

KULTUR IRTEERAK

DEIALDIAK 

ERAKUSKETAK 

Zuloaga plaza, 1
Tel. 943862309
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Erribera kalea, 6
Tel. 861155

OPERA BILBON
Maiatzaren 22an kultur irteera
izango da. Egun horretan, Bilboko
Arriaga antzokian, 
Joseph Haydn-en "Il mondo della
luna" opera komikoa ikusi ahal
izango da. Izenak Forondan eman
beharko dira hilaren 18a baino
lehen. Sarrerak 16 eta 21 eurotan
daude salgai.

LIBURUTEGIKO ORDUTEGIA:
TEL: 943-862730   
liburutegia@zumaia.net

- Azterketetarako ordutegi berezia:
maiatzaren 10etik aurrera
Astelehenetik ostiralera, 
9.30etik 20.00etara, jarraian.

- Haur liburutegia: astelehenetik
ostiralera, 16.00-20.00
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 *  Odontologia orokorra * Ahoko prebentzio eta
 *  Periodontzia (kirurgiarik gabe)     errehabilitazioa
 *  Endodontzia * Protesia
 *  Inplantologia * Hortz estetika

   (zeramika metalarik gabe)

Elhuyar edizioak-ek argitaratu du Gipuzkoa zure
esku  izeneko mahai jokoa. Funtsean, gazteei
zuzenduriko jokoa da, aisialdian euskaraz aritzeko
Elhuyar Fundazioak egin nahi digun eskaintza. 
Mahai-joko honek (CD Rom batekin ere osatzen dena)
bi ardatz nagusi ditu:

✐ Gipuzkoa zure esku: Maju robot suntsitzaileen
aurka . Gipuzkoa zeharkatzen duen abentura
grafikoa da.

✐ Gipuzkoa zure esku: galdera-lasterketa , mahai
jokoa. Bakarrik ordenagailuan, nahiz familiarekin
edo lagunekin jolasteaz gain, joko honek Gipuzkoa
osoa ezagutzeko aukera eskaintzen du.

Maiatzean eta
ekainean bina joko
banatuko ditugu.
Bat bazkideen
artean
zozketatuta eta
bestea jarraian
datorren galdera
erantzuten
dutenen artean.

Erantzunak:
BALEIKEko buzoian
edo
aldizkaria@baleike.com
helbidera bidali

Maiatzeko galdera: Zein herritan egin behar dute Ekain leizezuloaren erreplika?
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