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A rgazki zaharra 

Laino ilunak San Lorente eta Izarraitz aldean. Lehen ere, orain bezala, 
izaten ziren ekaitza latzak; baina lehen, orain ez bezala, Narrondo ibaiko horma ez zen hain 
sendoa eta uholdeak nahi baino sarriago etortzen ziren. Argazkian ikus ditzakezue, bi ibai, 

elkarren ondoan, zorionez gehiago errepikatuko ez den irudi bat eginez. 

I I I  Argitarapen honen edizioko laguntzaile: 

CAJA LABORAL 
EUSKADlKO KUTXA 

Aldizkari honekEusko 
Jaurlaritzako Kultura Sailaren 

dirulaguntza jaso du 

ZUMAIAKO UDALAk 
lagundutako aldizkaria 

@J!J 
Zumaiako Udala 

FORONDA K U L N R  ETXEA 
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A taria 

Urte zahar off 
Bai, urte zaharra itzali da. Konturatzerako 

iraganaren zakuan sartu dugu 96a ere, urtero urte 
zaharrarehn egin ohi dugun moduan. Izan ere, urte 
batekin ohitzen garenerako, ala, basuretara! Urteak 
urtero aldatzearen mania hori ez zait gustatzen. Bi 
edo hiru urtetik behin aldatu beharko genituzke Eneko 
urteak. Hala, aparteko laguntasunak eta konfiantzak Dorronsoro 
egingo genihizke urte bakoitzarekin. Edo bestela, eta 
usarioei jarraituz, urtero aldatu, baina urte zaharrak zakura bota beharrean 
birziklatzera eramanaz. Gero krisia dagoela esango dugu! 

Ez, ez. Ez da broma. Nola daiteke dirua horrela alferrik botatzea? 
Ez al du ba berdin balio bigarren eskuko urte batek? Seguru igerri ere ez 
zenioketela egingo. Edo gutxien-gutxienik bista pdca bat izan dezagun! 
Urte berria urtarrilaren 1 ean hartu beharrean otsailaren erdialdean har 
dezagun, %75eko beherapenetan egoten baitira. 

Honi guztiari men bumetan bueltak ematen dizkiomen bitartean, 
zerbait egin beharko eta, urte zaharra off-ean jarri denez, 

URTE BERRT ON. 

,d 9 PREMIAZKO 
,-"N 

. TELEFONOAK: 
l 

.................. Kultur Etxea 86 10 56 

................. Polikiroldegia 86 20 2 1 
................ Gurutze gorria 86 10 93 

....................... Udaletxea 86 02 50 
.......... Gizarte Zerbitzuak 86 22 00 

.............. Osasun zentma 86 08 62 
............ San Juan Egoitza 86 12 73 

.... Pentsiodunen Egoitza 86 17 00 
................ Musika eskola 86 1 1 83 

.......................... Ludoteka 14 32 64 
.................... Tren geltokia 86 11 27 
..................... Taxi geltokia 86 13 60 

.................. Bake epaitegia 86 00 67 
................................. Posta 86 15 00 

.................... Udaltzaingoa 86 18 70 
........................ Pilotalekua 86 21 72 

.............. Larrialdi zerbitzua 46 1 1 11 

................ Informazio sexuala 32 04 44 
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G utunak 

HBren abenduko propaganda 
orrian (1 3. zb.) azaltzen den 
iradokizuna dela eta, zera esan 
beharrean aurkitzen gara: 
A) Uda bukaera aldean, Internet- 
en WEB orri bat sortzeko xedea 
hartu genuela, gure herria 
ezagutarazteko komunikabide 
berri baten bidez; eta froga 
garaian erabili genuen 
informazioa 1994. urtean turismo 
bulegoak eskeintzen zuen 
Zumaiako gida zela. Informazio 
hau irailaren bukaeratik ia urriaren 
bukaerara arte, hau da, hilabete 
eskas. 
B) Informazio hau aldatu eta 
eguneratu egin genuela urriaren 
bukaeran, udaletxeak aurten 
azaldu duen Zumaiako gida 
berriaren arabera. Informazio hau 
euskaraz eta gaztelaniaz jarri 
ondoren, azaleko argazkia gure 
herriko paisaje bategatik aldatu 
genuen. 
D) Azaroaren erdialdean sail 
berriak erantsi genizkiola 
frantsesez eta ingelesez, eta 
tartetxo bat ere eskeini geniela 
herriaren ordezkariei: denen 
izenak azaltzen dira. Eta EAJko 
ordezkarien argazkiak azaltzearen 
arrazoia zera da: WEB orria 
egiteko unean horiek bakarrik 
lortu izan genituela. Horrela, 
ordezkari guztien argazkiak 
azaltzea gustatuko litzaigukeenez, 
mesedez bidal iezaizkiguzue 
argazkiak lehenbailehen orrian 
txerta ditzagun. 

Atal honetan zumaiarro~ 
iritzi, kexa guztiak bild 
argitaratu nahi genituzl 

Gutuna Forondara bidali ( 
Erribera kaleko buzoian 
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dezakezu. 

1 ohar, 
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ke. 
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E) Abenduaren lehenengo astean, 
Zumaiako bista panoramikoa 
aldatu, eta OLENTZEROren irudi 
bat jarri dugu eguberri zoriontsuak 
opatzeko. Erantmn hau idazteko 
momentuan horrela gaude. 
F) Atal honetan sekula ez dugu 
inolako biologia edo ekologia 
klaserik eman nahi izan: arestian 
aipatu dugunez, infonnazioa 
Zumaiako gidatik atera genuen. 
G) Baita ere, esan beharra 
daukagu kritikak eta iradokizunak 
beti ongi etorriak izango direla 
(dagoeneko heldu zaizkigu batzuk 

sta elektronikoz), beti ere 
skasmoa ez bada igorlearen 

ll,iburu bakarra. 
H) Eta zuentzat beste iradokizun 
bat, ondo enteratu zaitezte zuen 
orri hori idatzi eta banatu aurretik, 
zeren azaltzen dituzuen kritikak 
urriaren 12tik abenduaren 12a 
bitartean zuzendu baikenituen; eta 
aurrerantzean saia zaitezte 
denontzat onuragarriak diren 
kritikak azaltzen (posible ahal 

zaizue, behintzat). 

Dena dela, mila esker gure 370 
bisitarietako bat izan zaretelako bi 
hilabete hauetan, eta Zumaian 
egin den lehen WEB orria 
irakurtzen eman duzuen 
denboragatik. Ziur gaude 
denborarekin hobetzea lortuko 
dugula. 
Begimnez, 

Zumaiako l Erki~e  Kultur Taldea. 

BALEIKEREN OHARI 
Erreferentzi modura, hauek dituzue 
HBk argitaratutako orrialdeetan 
azaltzen ziren esaldi batzuk: 

-"Euskarazko zatia txukundu, 
gure hizkuntzak hori baino gehiago 
behar eta merezi du-eta. Erabiltzen 
den euskara maila kaskar samarra 
da (...) gaztelaniaz baino infor- 
mazio gutxiago ematen da". 

-"Santioko hondartzari buruz 
euskarazko bertsioan esaten dena: 
eskoilera egin ondoren hondarra 
etengabe gehitu da eta duna 
interesgarriak azaldu dira here 
ekosistema bereziaz. Ibai aldera 
aldiz padura antzeko ekosistema 
bat ikusten dugu. Biologia klaseak 
eman behar al dizkigute? B, 
dakite akaso zer den padura ba 
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Mekanika eta 
ka rroze ria 

Axular ibiltokia 14 ,86 00 70 
Zumaia 

E t x e a k  e t a  d e n d a k  
E n p r e s a  e t a  a u z o  l a n a k  
E r r o p a  g a r b i k e t a  e t a  

r 

BELARDENDA 

OSTEOPATA-MASAJISTA 
Basadi 5-C khea 
TIE 143404 - 860012 



Gabonak 
Abenduko zenbakian azalduriko t ~ + ~ i t g ~ l t ~ l i i > l ~  kirol 
.utsua egiten duteiiei, Bonifazio Etxegaraing proba 
cla eskatuko nieke, aiisartuz gero. 

~ R T I N  Bonifazio Etxegaraiko aldapa guztiok ezagutzen d ~ ~ g u n  
1 eta Laboralaren artean dagoen aldapa da. 

la lau-bost bat ui-te obra egin zuten adokinak eta espaloi guztia aldatuz 
eta lehen zegoena baino okerrago utzi zuten. Adokinak distiratsuak dira. eziii 
lixuago, (pentsa nola irristatzen duten). Gero raiatu egin zituzten zerbait lortuko 
ziitelakoan. Adokinak askatzen ari dira eta hau guztia giitxi balitz bezalaxe, beliean 
peatoientzako zebrabidea pintatu zuten. (ni ez nintzateke pasatzen ausartuko 
kotxereii bat jcisten ari baldin bada. Eta kamioia baldin bada are giitxiago). 

Eta espaloia, pentsa nola dagoen jendeak naliiago izaten duela adokinetatik 
jeitsi, bertatik egitea baino. 

Euri pixka bat egiten duenarekin batera, adokinen ai-tean eta espaloian 
irtendako belar eta lingirdarekin irristatzen denarekin, eskia praktikatzeko leku 
aproposa bihurtzer 

Goiko plaza c egitesa joateii direii eiiiakumeak, noiz eroriko beldurrez 
joaten dira eta db&uciicnu bagaude pertsona inultzo eder bat, bel-taii eroriak; 
batzuk txorkatila puskatu dute, beste batzuk esgintzea egin, koskorreko latzak 
jaso eta baita gauza okerragoak ere. Badirudi iiorbaitek izugai-rizko aberia egin 
arte edo denuntzia sartu arte, ez dutela ezer aldatzeko asrilorik. 

Kirol honcn helburua: 
Aldapa erori edo irristatu gabe jeiste 1 jeitsiz gero, inor 

aurretik ez erainatea. Kirol benetan arriskuts~ 
Benetan esaten dut, ez dakit Udala nc .a dagoen. Estazioko bidea, 

Bonifazio Etxegaraiko aldapa, guriitze goni ik arranplaraino dena ziiloz 
betea, etab .... Hitz batez esana: LOTSAGAR 

Nire iritziz. Udalak herria pixka bat gel idu beliarko lukc. 

arrisk 
dezatl Izarraiztikan behera 

tripaundi gizena 
guztiok badakigu 
nola dun izena 
bera etorri eta 
bukatu da pena 
pake ederra degu 
berak dakarrena 
horixe izango degu 
opari onena. 

IZAR MI 

Duel 

- 
i da. 
irosketak 

Kolore asko dago 
berdin umorea 
larrosa gorria ta 
krabelin morea 
kalean pasiatzen 
jende dotorea 
pozik eta kontentu 
gaude gu ordea 
urte berria izan 
dadila hobea. 

a da, ett I kotxear 
ia. 
~ s a  begir 
zahnrrel 
- - 
K1. 
iiago zaii 

Oporrak ditugu ta 
gustora gabiltza 
urte osoa hola 
izango balitza 
Olentzerok bete du 
orain bere hitza 
sudur gorri horrekin 
alaituz bizitza 
bere ogibidea 
dauka ikazgintza. 

Gizonezkoen erropak 
SANEAMENDU ETA 

ERAIKUNTZA MATERIALA 

Iraeta ZORCEU KUTXII,AKE1'A ETA RARU1ZAKFI'A. 

PARKETA JAUTZEA. 

1 Estazioko 12 Tel.: 861412 1 
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I I ~ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1  1 
I Internet zerbitzua Foronda-- I 
1 I 

I 

Aherrdutik hasita Internet zerbitzua eskeirttzen da Forortda kultur 1 
etxeko liburzrtepiarz. Mornentzcz froga garaiarz dago zerbitzzr Iiau 1 

1 eta Iiorregatik ez da hatere kohratzen. Hori hai, erahiltzaile 1 
1 hakoitzak ordirheteko hiru txartda bakarrik Izartu alza1 izango 1 
1 ditzr. Coiz eta arratsalde dagoen zerbitzira da eta tranda aurrez 1 

eskatzr hehar da. Orain artean jendearen erantzuna oso orra izan 1 
da eta laster erabakiko dira zerhitzir Izau erahiltzeko baldintza I 

berriak. I 
L I I I ~ ~ I ~ ~ I 1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l ~ I I J  
ARGI AIZPURUAK lRABAZI DU LOGOTIPO LEHiAKETA 

Zumaiaren 650. 
urteurrena ospatzeko 

egingo diren ekitaldiak 
iragartzeko Argi Aipuruak 

egindako logotipoa 
erabiliko da, bera izan 

baita Lehiaketa eta 
ondorioz 70.000 pezeta 

irahazi dituena. 
Epaimahaikideak Argik 

aurkeztutako 
proiektuaren osotasuna 

azpimarratu dute eta Silvia 
Solas eta Daniel 

Carhalloren lanek ere 
aipamen berezia jaso dute. 

k d  
m urteurrena 

Hitanoa aztertzeko 
beka 

Udalak herriko hitanoa 
aztertzeko 800.000 pezetako beka 
bat emateko asmoa dii. Lehenago 
ere eman izan diniegu deialdi honen 
berri, baina aldatu egin dira 
eskatzen ziren baldintzak. Orain ez 

l 
da beharrezkoa izango langabezian 
egotea eta taldeek ere eskuratii 

1 ahal izango dute. Besteak beste 
Euskal ~ililogian lizeniziatua egotea 
baloratuko da eta hilaren 20an 
amaituko da dokumentazioa 
aukezteko epea. Argibide gehiago 
behar duenak udaletxera jo dezake, 
Euskara Zerbitzura. 

Zine-Forum taldea 
berriz ere lanean 

Hilabete batzuetan zehar ezer 
antolatu gabe egon ondoren, bemz 
ere martxan jarri da Ostarrena 
Zine-Forum taldea. Oraingoz 
hizketan ari dira, ahalik eta filme 
interesgarrienak ahal den modurik 
onenean ekartzeko. Dena ondo 
badoa urtarrilean izango da lehen 
emanaldia. Zinezaleok adi egon eta 
begiradatxo bat bota noizcan behin 
Aita-Mariko kartelerari. Hurrengo 
hilabeteetan saiatuko gara aldizkari 
honetan bertan saio hauei txoko 
bat egin eta izango diren pelikulen 
berri ematen. 
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PRACTICAS 
iLEUT0 -ESKOLiLE 

* Gida-baimen guztiak ateratzeko bairnendua 

Praktlka eta azterketak Azpeitlan 

* GURE HELBURUA Gidari trebe eta profesionalak egltea 

Basadi, 12 behea 

CI fi 861018 
20750 ZUMAIA 

TlóoEZERFJpsin 

Jiiaii Belmoiite 5 Tlf: 86 10 57 



Inda-Mendiren ekintza ezberdinak 
Sari bat bestearen 

atzetik 
k . .  

Inda-Mendik ekintza ezberdinak 
prestatu ditu urtarrilerako. Batetik 
Orientazio ikastaro bat egongo da, 
Mendi Federazioko aditu batzuk 
emango dutena. Ikastaro honetan bai 
teoria eta bai praktika landuko dira 
eta 1 1 - 12 eta 19-20 astebumetan 
izango da, 16 laguneko talde bati 
mendua. 

Bestalde bi irteera antolatu dira: 
helduentzat goiz buelta bat hilaren 

26an, San Prudentzio-Hirutontorreta- 
Udala eta gaztetxoentzat Zumarraga- 
Irimo-Zumarraga urtarrilaren 1 9an. 

Inda-Mendi elkartekoek jaki- 
narazi digute federatu karneta 
egiteko nahiz berritzeko Foto 
Mertxetik lehenbailehen pasatzea 
komeni dela. Azkenik, urtero 
zozketatu ohi duten otar ederraren 
zenbaki saritua 1.192a izan da eta 
honen jabea Junkal Santamaria. 

Badakigu Joseba Ossa geldi 
eta ezer egin gabe egoten ez daki 
horietakoa dela eta oraingoi 
Arrasateko Jokin Zai tegi itzulp~. . 
laburren lehiaketan lehen saria 
eskurahi du, 250.000 pezeta hain 
zuzen ere. Aurtengoan A' ' 

Touraine soziologoaren 
racisrne az!jourd 'ltzai " 1 
euskaratu du, frantsesetik, c 
erronka inoduko bat izan dt 
aitorhi digu Josebak. 
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Oraindik ere itxita dago Zumaiatik Getariara doan N-634 bidea eta m 
badirudi ez dutela martxoa baino lehenago irekiko. Lan handiak : : egiten ari diren arren ez da erreza izango lur-jausien arazoa behin 

I 
I betirako konpc 

m 
a 
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Imanol Azkue ere 
saritua 

Iaz Julene Azpeitiak~ 
zumaiarren saria irabazi zue. 
Iinanol Azkuek 3. sana eskurat.1~ 
du Ondarmko Augustin Zubikarai 
Narrazio Sarien 111. edizioan. "Caly 
edota oroitza-penak" da ipuin 
izenburua eta 85.000 peze 
saria iasoko du lan hc 

J 

iinetan. 

laren 
tako 
)nen 

MlLA ILE APAlNDEGlA 

Ile- kosmetikan diplomatua 

Foiuen Enparantza, 13 - 1 Tfnoa: 861160 

ZUMAIA 
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Pletorexiari saria, Baleikeri laguntza 

Bestalde, iirtearen aniaieran ,jakin ahal izan ge 

Aurreko zenbakian . 
adierazi genizuen nola 
Lekeitioko bideo eta 
zinema bilerarako 
aukeratu zuten Pello 
Azkuek egindako 
bideoa. Abenduaren 
6an bota zuten eta 7an 
jakinarazi zutenez 
Argudiozko bideoen 
artean 2. saria egokitu 
zitzaion Pletorexiari, 
hau da, oroigarria eta 
35.000 pezeta. Afaritxo 
bat egiteko iritsiko ote 
da? 

:nuenez Eusko Jaurlaritz 

Gaizka Gastiain 
epaitua 

Hil honen 9an izan du epaiketa 
Donostiako entzutegian Gaizka 
Gastiainek, intsumiso izateagatik 

itzen duten bosgarren 
laiarra. Epaiketari buruzko 
etasunik ez diigu, baina orain 

arte egindakoen oso antzekoa 
i m g o  zela pentsa dezakegu. Tazko 
otsailean Haritz Romanelli epaitu 
mtenetik urtebetean ez da beste 
epaiketarik egon, EUDIMAn sarhi 
berriak garenean Gaizkaren txanda 
iritsi den arte. 

Kultura Sailak gure aldizkariari 
391.407 pezetako dirulaguntza ematea erabaki du. Kopuru honekin lasaiago egin ahal izango aldizkariaren 
kalitatea hobetzeko bidean egin beharreko aldaketak: ordenagailu berria erostea, diseinua berritzea, lana 

hobeto antolatzea, eta abar. ................................................................. 
Mundu guztia izarrei begira 

Natur Taldeak antolatuta aurtengo 
Cabonetan ere ihardunaldi interesgarri 

batzuk burutu dira, oraingoan 
ASTRONOMIAri buruz. Berrogei 

lagunetik gora hartu dute parte 
astronomiari buruzko oinarrizko 

ikastaroan eta ehundaka lagun egon 
dira Oxfordeko erakusketa ikusten. 
lruñeko planetariora egin beharreko 

binita, berriz, atzeratu egin da eta 
garaiz iragarriko da. Dena dela, 

planetario mugikor bat egongo da 
Beheko plazan hilaren 11 eta 12an. 

- - - 

ETXEKO ZAPIAK 

&?h 

Ignacio Zuloaga enparantza 
OSASUN NATUIXA 

Errlbera kalea 2, TII: 1431 56 - 86 22 44 
Tel. 861157 
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Pa0la: Zurnaiako 
4 
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Joan den mcndcarcr 
arnaieritn, Bilbo eta 
Donostiaka portuen ondorc 
Gipuzkoa cta Rizkaia guxtil 
poitiirik garrankitsucna zeii 
Ziimaia koa. 1860ko 
haniarkadan, Ziirnsia ka 
porti~ak Pasaiakoarcn 
rnugirneirdir bikoitza iriien. 

Horrela, portriarcri sarrrtra 
taasra zcla rn~clio, Tallai- 
Menditik egunero argitzen 
gaitiren itsasargia craiki zcn. 

cmltiattn oincn zion. Baina tiau ez E n  
1 870. urtcko irai laren I Sean Iiasi 

zen lancan p r e  paclh. HaEa ere, izan 
zen lchcnngo beste argirik TalaE- 
Mendin, mendiari izena cman zion 
talaiari batek sua pizten baitzuen 
bertan eguraldi lxarrcko gauetan. 
Paola lanean hasi arte izan zen bertan 
talaiaria, eta baita endoren erc. 
itsasargiarcn ondoan dagoen 
eymzko maqta zaharrct i k banderen 
bifartez itsasan!ziei seinalcak bidalbcn 
zizkion gizon bat crc izan haitzcn 
bertan ducla cs dcnbora asko arte. 

Argi mota ugari 

Bere ia 10 memko dorretik era 
ezberdinetan egin du argia Zumaiako 
paolak. Leheni k, oliba-olioz eginike 
su bat izan zcn. Ea nork piden duen 
gaur horrclakorik! Bcrehala, Esko- 
Aako pamfinagatik aldatu omen niten. 
Azken hau, Ingalaterrati k Bil bora 
eramatcn nrtcn i tsamnt~i7~ hmdi k 
Zumaiasa gabarra bidez ckartzcn 
n~ ten .  Bcrtan, Zitmaiako frtrozainak 
Gctariakoari zegokiona gurdiz 

betirako izan. pctrolioagati k aldatti 
baitzuicn crrcgaici, I925can elck- 
trizitatca sartsr zen arte, Azkenckoz 
iazko urrian aldahi omcn nitcn gurc 
paoleko argi sistema. Orain artc. 500 
w-ko bonbila batcz cgitcn nien a ~ i a .  
cta hau fi~nditutakoan gas distiratz~ile 
bat hastcn zcn Inncan. Garir cgiin, 
halogcnozko bi lanpnraz cmaten da 
argia, eta denbora y t x i  barni (parc 
hat hilabetctan) Pasliinko porliiiik 
zuzencan modcm ibidcz konlrola 
espero dute paaleko aryia. 
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rreportaia 

Ez da dena argitasuna 
izan Zumaiako itsasargiaren 
bizitzan, honek hiru gerra 
jasan behar izan baititu. 
Karlistek txikitu egin zuten 
gerra garaian, eta ondoren 
1881. urtean berriro eraiki 
behar izan zen. Kubako 
gerran ere bertako faro- 
zainak argia itzaltzeko 
agindua jaso zuen auskalo 
zeren beldurrez. Gerra 
zibileko garaian behin baino 
gehiagotan jaso zuten agindu 
bera. 

Faroa eta farozaina 

Ez da argia ematea Zumaiako 
paolean egiten den gauza bakarra. 
Egunero herrian dugun eguraldiaren 
berri bidaltzen da bertatik Igeldoko 
behatokira (euri kopuma, haizearen 
abiadura.. .). Gipuzkoa guztian lan hau 
egiten d~ien itsasargi bakarra omen da 
gainera. Hala ere, hau bertako 

farozainak egiten dituen lanen artean 
bat gehiago da. Argia normaltasunez 
piztu eta itzaltzen dela zaintzeaz gain 
(hau automatikoki egiten da), etxe 
guztiaren mantenimenduaz arduratu 
beharra baitauka, itokinak 
konpontzetik hasi etxea pintatu eta 
belarra mozteraino. 

Duela 10 urtera arte farozaina 
bertan bizitzea derrigorrezkoa bazen 

ere, gaur egun ez da hala. Lehen, 
bertan bizitzeaz gain gau ta egun 
etxean egotera behartuta zegoen 
farozaina, kanpora atera nahi bazuen 
baimen berezi bat eskatu behar 
zuelarik. Gaur egun hau ez da 
gertatzen, baina hala ere, bere lana 
behar bezela egiteko beharrezkoa 
dela eta bertan bizi da Zumaiako 
farozaina. 

ILE APAlNbEGIA 

m:::m* 
Ftxe~arreta. 19 20750 ZI h1AIA 
Tclcfonoa: 862342 

TXALAPAt TA 
O P A R I A K  

Angeles Sornzu 2 
Tel: 143089 

ISOLOZABAL AUTOESKOLA 
-. 

- 'd 
Gidatzcko karnet auztiak 3 

-/(lase teonko zein prakikciak norbemk nahi dituenean 
-Klase teonko ikusentzunezkoen abantailak ercibilita 
-Merkantziak eta bidaiariak qawaiatzeko eta nazioarteko 1, Efxmriefa 1) Bis Tlflfax: 161 41 6 agentrietarako iuitagiiakiottzeko ibstamak. 
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JOSE LUIS NUÑEZ: lau urte Zumaia argitzen 

ZER EGIN REHAR DA FAROZAINA 

IZATEKO? 

Nik egin nuenean oposaketa 
batzuk gainditu beharra zegoen. 
Galdera gehienak elektrizitatea eta 
elektronikaren inguruan izaten ziren. 
Gaur egun ez det uste ezer berezia 
eskatzen denik. 
EZ AL DA ASPERGARRIA 

FAROZAINAREN LANA? 

Aspergarria izan daiteke 
zereginik ez duenarentzat. Neri 
gustatzen zait. 

BAINA EZ AL ZAIZU GOGORRA EGITEN 

HEMEN GOIAN RIZITZEA? 

Haize haundia egiten duenean 
bakarrik. Itsasargiaren dorreak xirula 
forma duenez eta gainekaldean dituen 
zuloekin imgarrizko soinua ateratzen 
du haizeak, beldurrezko pelikuletan 
bezela. Itsasoa berriz oso gutxi 
entzuten da hemen, hormak oso lodiak 
dira eta. 
EZ DA INOR SAIATU INOIZ HEMEN 

SARTZEN? 

Jendea askotan sartzen da baina 

ten lau urteak eman diti 
urteko santandertar 

honek Zumaiako 
itsasargiaren arduran. 
Bitartean, paolean bizi 
beharrak emandako denbor: 
aprobetxatzen saiatu da: hiri 
urte egon da AEKn euskarn 
ikasten eta informatikako 
bigarren maila ikasten dab 
UNEDen. 

ez da ezer gertatzen. Batez ere sagar 
garaian umeak sartzen dira sagarrak 
lapurtzera. 
ZER IRUDITZEN ZAIZKIZU JARRI 

DIZKIZUTEN ARGIAK? 

Argi horiek jartzeko tramiteak 
egiten hasi zirenean Pasaiko portuko 
itsas seinaleen departamentu guztia 
aurka zegoen, argi horiek paolaren 
argiaren irismena murrizten dutelako. 
Honen ondorioz, itsasargiak irismena 
eta fidagarritasuna galdu du. 

Hala ere, Pasaiko portuko 
lehendakaria zenak, baimena eman 
zion udalari argiak jartzeko, eta 
Getariakoari berriz ez zion utzi. 
EZ AL DIZUTE TRARARIK EGlTEN ARGI 

HORIEK GAUEAN LO EGITERAKOAN? 

Itsasargiak duela gutxi arte 500 
wattiotako bonbilak zituen. Argi 
horietako bakoitzak berriz 700 wattio 
ingurukoa ibiltzen du gaw egun, hortik 
atera kontuak. Leiho bat itxi behar 
izan det lo egin ahal izateko. 

A . ERRQTA 
*' 

OPIL - OKINDEGIA 
AXIER KIROLAK 

, . + ,// 
P.-.,..% e Juan Bel~;oile 39 Tfrio 86 23 65 
IiWjg' " , Enibera 2 Tfno 14 30 0' 

ZUMAIA 
Ortega y Gasset, 2 Telefonoa: 862206 

ZUMAIA l Itzurun, 1 - Telf. 86 09 93 
ZUMAIA 
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I nkesta fotografikoa 

JOSE RlAUk'EL 
l!ZKUllL\  

Afrikatik etorri naiz eta hemen bizi gezur Ni emakumianaizela etaume 
naiz orain dala bi egunetikan. batzuk ekarriko dittutela. 

! 

bat 

\%f\ITt\NE, ELI, KAKLA 

ETA .t1YtIOA 

R E ~ A T  ETA AY1lKR. 
Gabonak datozela eta urtarril Extremadurak Liga irabaziko du 
guztia turroiajaten egongo 

eta bilbotarrak UEFAn sartuko 
gerala. 

dira. 

JOSE 31 \R1 PA TXI 
o S A IGlZRTL~A 

Bero latza egiten duela. Ni guapoanaiz. 

Espainolanaiz. 

. -. .. 2\I!s Ir<\  

PRESTATUTAKO 
JAKIAK 

I ENTER INFORMATIKA 
BALTASAR DE ETXABE z/g 
ZUMAlA 
4: 86.11.75 
$3: 86.05.50 

IR1MUB 
ORDENAGAILU SALMENTA 
SERBIRU TEKNIKOA 
HARDWARE ETA 

I SOFiWARE 
INFORMATiKAKO K U R W A K  I 
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"El Vienés" eta 

Gazte sentitzen naizenez, proiektu berriek interes 
berezi bat sortzen didate. Ametitu behar det 
Gernika parkean josi duten txiringitoak, nolakoa 
izango zen jakin gabe, ilusioa sortu zidala. 

Agian ezagun izango zaizue, Iruñeako Takonera 
parkean dagoen "El Vienés" kafetegia. Ez dakit eraikuntza 
zein urtetakoa den baina, nere ustetan estilo haundiarekin 
eraikia dago. Badu kafetegi honek, izateko era berezia; 
parke baten erdian egonda, inguruan eraikuntzarik gabe, 
enparantza bateko kiosko baten antzera eta zuhaitzei 
bizkarra eman gabe altxatzen da. Hau adibide bat besterik 
ez da. Gehiago aurki daitezke, Zumaia bezalako herritxo 
txiki baten antza gehiago duen beste herriren batean. Ze 
askok pentsa genezake, "El Vienés" izena duen kafetegi 
bat unibertsitatea eta guzti duen hiri haundi horietako batean 
bakarrik egon daitekela. 

Bati baino gehiago entzun diot, Gernika parkea (izena 
alde batera utzita), Zumaian azken urte hauetan egin den 
proiekturik ederrena izan dela; alde guztietatik begira"-'- 

txiringitoa 

Urbanistikoki, gizarte inailaii eta batik-bat Zuiiiaiari 
dion aurpegi berriagatik. Lehen, Patxita Etxezarrt 
atzealdean zegoen itsasuntzien deskargamko geltoki ~ Ú L L U L L U  

zen, hainbat eta hainbaten jolastoki ezkutua. Orain gutxi 
arte, hainbat eta hainbaten hondartza belarduna. Kromo 
kolezioa jokatuko nuke esaten, proiektu oso merkea izan 
dela. Ba guzti honengatik eta mei burura etorriko zaizkizuen 
beste arrazoi askorengaitik, uste det, merezi dugula parkea 
erabiltzen dugun guztiok honen itxura zerbait zaintzea. 
Txiringito batek errentabilitatea haundiagotuko badio, 
kurioxo egin (ez parkearen erdi-erdian, pasealekuaren 
intimitatea pikutara bota duelako) eta eginda badago 
gutxienez itxuroso mantendu, ze, eraiki berria kutrea bazen, 
orain izozki txabolak, edari makinak, aire aparailuak, 
ikatzak, fregonak, baldeak, etab. luze batek are kutreago 
utzi du parke zen hau. Iruñean, uste det lortu dutela parkeko 
kafetegi bati "El Vienés" izenez deitzea; Zumaiakoa "El 
Txiringito" izenez ezagutzen den bitartean. 

einan 
:taren 
aharm 
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Gazteen inguruan aipagarriak iruditzen zaizkigu 
azken asteotan Gazte Batzordeak antolatu dituen eta 
urte hasierarakoprestatu dituen ekintzak. Aipa 
ditzagun lehenbizi pasatakoak. Abenduaren hasieran 
igandetako asperraldiak akabatzeko asmoaren barne, 
ipuin kontaketa bat izan zen Oxforden Joxe Mari 
Karrereren eskutik. 30 lagunetik gora bildu ziren 
bertan eta oso esperientzia polita izan zen batez ere 
emakumeen inguruko istorioak entzutea. 

Kirolari eta zehazki mendiari eskeini zaio 
tartetxo bat Gazte Batzordean. Hasteko Zumaia eta 
Deba arteko ibilbidea egin mten zenbait gaztek, baina 
komeniko litzateke aurrerantzean jendea pixka bat 
gehiago animatzea. Parranda gutxiago eta denok 
mendira, gorputzak eskertuko digu eta! 

Larraulerako irteera ere erdi prestatuta zegoen, 
baina baserriaren egoera, eguraldia, eta batez ere 
jendearen gogoa ikusita, irteera hau atzeratzea erabaki 
da. Noiz egingo den? Lasai, garaiz jakinaraziko dugu 
eta. Egindako gauzen artean, azkenik, Olentzeroa 
aipatu behar da. Gabon egunean 40 pertsona baino 
gehiago ibili ginen herriko kaleak trikitixa eta 
panderoz alaitu eta gure ahots zoragarriz zigortzen. 

Erregeen tankerako Olentzeroa etorri zitzaigun, 
behor gainean eta goxokiak banatzen, paje eta guzti. 
Datorren urterako zerbait berria pentsatu beharko da, 
Olentzero motorizatzea (traktorean, motoan ...), 
goxokien ordez intxaurrak botatzea edo antzeko 
zerbait. 

Urte berriarekin batera Gazte Batzordea lanean 
hasi da eta horren adibidea da antolatu berri duen 
grafiti ikastaroa. Urtarrilaren 1 ln  hasi eta otsailaren 
25a bitartean izango da, 6 larunbat aprobetxatuz. 
Irakaslea Arte Ederrak ikasten ari den iniindar bat 
izango da, grafitigintzan esperientzia zabala duena. 
Aipatu beharra dago ikastaroa dohain dela eta 
dagoneko 20 lagunetik gora eman dutela izena. 
Oraindik ere parte hartzeko asmorik baduzu pasa 
zaitez Nikoletik eta eman ezazu izena lehenbailehen. 
Martxa honetan, ikasle guztiak lanean jarriz gero 
laster gure herria ederki dekoratuta ageriko zaigu. 

Badakizu, Gazte Batzordeari dinamika pixka bat 
eman nahi badiozu etorri bileretara eta parte hartu 
antolatzen diren ekintza guztietan! 

Estazioko kalea 
20750 ZUMATA Telefonoa: 860201 
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S exualitatea 

Maitem i7qd~ naiz 
Manteminduta nago ... Txoratuta benetan. Ene! Irrazionalki, maite dugun pertsonak gure arazo 

zein polita dagoen kalea elurrez estalia. Loreak gorde guztien soluzioa dakarrela uste izaten dugu. Honela 
dira udaberrian loratzeko. Lore horien artean nire izanda, maitemindu eta gero nolako "tragikomedia". - 

maitea azalduko da ni bere besoetan laztantzeko. Era honetan maiteminduta, maite dugun hori gure 
Erakartzen gaituen norbait ezagutzen dugunean pentsamenduetan nagusi izaten da eta hauen gidari 

gure lehenengo nahia pertsona hori "ezagutzea" gehienetan. 
izaten da. Zer gustatuko zaio? zenbat diru izango Baina egoera "zoragarri" hau, landu gabeko 
du? (diote batzuk), non ibiliko konbibentziarekin zeharo aldatzen 
da?, zein izango dira bere da. Gorde dugun hori azaltzen doan 
lagunak? etabar luze bat. heinean bestea gure arazoen 
Geziak ikutu eta gero ezagutu konponbidea ez dela konturatzen 
nahia etortzen da. Erakartzen gara. A ze nolako disgustoa! Beste 
gaituena ezagutu nahi izaten batez maitemindu beharra daukagu. 
dugu eta era berean gutaz Eta berriro danbateko ederra. 
dakiguna erakutsi. Sakoneko Soluzioa ez da honela 
nahia berriz "gure osotasunean" maitemintzea. 
maitatuak izatea da. Oso eder Maskarak eta itxurak ihaute- 
azaltzen zaigu guztia inguruan. rietan ondo etortzen dira. 
Baina zein da askotan benetako Maitemintzea benetako ezagutu 
errealitatea? Eraiki dugun nahiarekin elkartzeak ekar dezake 
"nortasunak" gutaz gustatzen zoragarri sentitzea. "Hoberena" 
ez zaiguna ondo ezkutatzera izateko desioak benetako ezagu- 
eramaten gaituela. Maskara batekin azaltzen gara tzaren desioa estaltzen du sarritan. Erakarpena - 

bestearen aurrean. mantentzeko informazioaren elkar trukaketarekin 
Hau noski, gure burua ondo engainatzea da eta lagundu behar dugu. Garen bezala azalduz. Hau izan 

ondorioz beste pertsona ere bai. Kupido daiteke bidea maiteminduak egoteko nahi dugun 
interpretatzen dugun modura maiteminduta egotea guztietan eta nahi dugun guztiekin. Nahi duguna eskatu 
landu behar ez den zerbait dela iruditzen zaigu, berez eta garena eskeiniz. 
dakarrenarekin nahiko eta gehiegi badugula. 

- 

Txoramena bai ederra! 
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"Mendia mate duenak aberria ere maite du" 
KIROL BERRITZAILEAK EKARRI 

ZENITUEN: ESKALADA, PESKA 

SUBMARINA. . .  ARRISKUA 
MAITE AL DUZU? 

Bai, horrelako kirolak 
gustatzen zaizkit, baita 
espeleologia eta eskia ere, 
adibidez. Iruditzen zait eskia 
eskalada baino arriskutsuagoa 
dela, askoz errezagoa da 
erortzea eta belaunetan aberia 
handiak egin ditzakezu. 
AUKERA IZANEZ CERO ZER 

K l R O L  B E R R I  P R O B A T U K O  

ENUKE? 
Parapente eta ala deltak 

dute igandetan jeikitzeko 
kemenik izaten. 
NOLA HASI ZINEN MENDIRA 

JOATEN? 

Betidanik gustatu izan 
zait mendia. Zazpi-zortzi urte 
nituela gurasoekin joaten hasi 
nintzen eta ez naiz inola ere 
aspertzen. Eskaladan beran- 
duago hasi nintzen, hogei urte 
inguru nituela. Donostiako talde 
batekin ikastaro bat egin eta 
gero mugitzen hasi ginen: 
Amezketa, Txindoki, Santa 
Barbara.. . 
GARAI RATEAN IKURRINAK 

Berezitasuna ileen 
sendabidean '- 

cugarri tentatzen naute, eta nahiko Bai, kongrio batekin izan zen. E R A M A T E N  O M E N  Z E N I T U Z T E N  

zaharra naizen arren oraindik ere ez Itzurungo plaian badaude zulo batzuk MENDIRA. 

dut probatzea baztertzen. Puenting-a ia beti kongrioak izaten dituztenak. Debekatuta zegoenean Aberri 
berriz astakeria dela iruditzen zait, ez Behin hartu nuen kongrio bat eta Egunean Aizkorrira igotzen genuen. 
diot ezer positiborik aurkitzen. ateratzen ari nintzela harpoia gaizki Lehen mendizale denak abertzaleak 
PESKA EGITEN ERE GUSTORA IBILTZEN sartuta zeukan eta bertatik askatu eta ginen, eta oraindik ere neurri batean 
ZARA... besora salto egin zidan. Puntu batzuk mantentzen da hau; mendia maite 

Peska submarina bizio bat da, eman behar izan zizkidaten eta marka duenak aberria ere maite du. 
oragarria da. Zumaian okerrena da ederra geratu zait. Ordutik aurrera ez NOIZ HASI ZINEN MENDI HANDI 
ra zikina egoten dela jeneralean, naiz kongrioekin berriz ere saiatu, HORIETARA BISITAK EGITEN? 

nahikoa da itsaso pixka bat egotea pakean uzten ditut. Inguruan hasi ginen, eta gero Pi- 
hondoa mugitzeko. Donostiako lagun ZUMAIAN BA A L  DAGO MENDI-  rineo aldera jotzen hasi ginen: 
batzuekin hasi nintzen, ez trajerik eta ZALETASUNIK? Auñamendi, Hiru Erregeen Mahaia ... 
ez ezer erabili gabe. Lehen ez zegoen Bai, jende gaztea gero eta Hogeita hiru urte inguru nituela 
inongo problemarik bueltatxo bat eman gehiago mugitzen da, batez ere Piri- Alpeetara joan nintzen lehen aldiz, eta 
eta 20 andarika hartzeko, baina azken neo aldera, baina i gande tako orduan egin nituen Mont Blanc (altuena 
urteotan zeharo urritu dira. ibilaldietara inor gutxi azaltzen da. da, baina inola ere ez zailena), Eiger, 
DUELA URTE BATZUK SUSTO BAT Gazteak parrandan ibiltzen dira Cervino ... Nire ustez egin dudan 
IZAN OMEN ZENUEN. larunbatean berandu arte eta gero ez mendirik zailena Eiger izan da. Oso 

ITSASKI 
supermerka tua 
<-"&? E U r u m e a  kded Js 

Zumd ia  

I 
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genuen, eta gure sendagileak biriketako 
edema aurkitu zion; guk sueroak eta 
horrelakoak eraman genituen eta 
tratamenduan jarri zuen. Berriz ere 
gora abiatu ginenean hanketan 
konjelazioak zituen bat topatu genuen 
eta beste bat eguzkiak erdi-itsututa 
geratu zena. Haiei ere laguntzen geratu 
ginen. 

"Peska submarina 
bizio bat da, 
zoragarria da" 

gogorra izan zcn cta gainera kriston 
eskapada egin genuen; material eskasa 
generaman eta jeisterakoan trumoiak 
harrapatu gintuen; gutako batek txirrist 
egin eta korredore batean behera 
erortzen hasi ginen; soka haitz handi 
batean katigatu zen eta han geratu 
ginen zintzilik, bi lagun alde batean eta 
beste bi bestean; pioleta gu baino 
motelago jeitsi zen, eta eskutara etorri 
zitzaidan. 

Zorte latza izan genuen, ia bertan 
geratu ginen! Eigerrek daukan 
miradore batetik jendeak dena ederki 
ikusi zuen eta berehala etorri ziren 
laguntzera. Mendian beti zailena eta 
arriskutsuena jeistea izaten da. 
GEHIAGO J O A N  A L  Z I N E N  

ALPEETARA? 
Bai, askotan joan izan naiz. Mont 

Blanc-era 6 aldiz igo naiz, eta 
Cervinora ere behin baino gehiagotan, 
baina Eigerrera behin bakarrik. La 
Aguille Verten ere izan ginen Zumaiako 
talde bat. 
NOLA ETA ZERGATIK JOAN ZINATEN 

KILIMANJARORA? 
Mont Blanc-era joan ginen 

batean esan genuen: Europako 
handienean egon ondoren, zergatik ez 
goaz orain Afrikako mendirik 

altuenera'? Ez genckien non zegoen ere, 
Kenia edo Tanzania aldean, baina 
txukun prestatu genuen espedizioa. 
Hasieran 13 lagun ginen, baina Rafael 
del Pilarrek hemen geratu behar izan 
zuen, gaixotuta. Duela hogei urteko 
kontuak dira hauek eta orduan hilabete 
inguru egin genuen han. Gogorra izan 
zen, Angel Rosen ere handik zebilen 
Arabako espedizio batekin eta egun 
batean egin nahi izateagatik oso gaizki 
pasa zuten, alturako gaitzak jota. Baina 
bestela Kilimanjarok ez du zailtasun 
handirik. 
HONEN ONDOREN AKONKAGUA 
ETORRI ZEN, AMERIKAKO MENDIRIK 

GARAIENA. 

Han denetik pasa zitzaigun. 
1978an egin genuen espedizio hura. 
Hasieran ez ziguten pasatzeko baimenik 
eman nahi, Txile eta Argentina gerran 
zeudelako, baina azkenean lortu genuen 
mendi magalera iristea. Aklimatatzen 
egon ginen eta pixkanaka igotzeari ekin 
genion 5 kideok: Rafael del Pilar, Ja- 
vier Odriozola, Kepa Urruzuno, Fer- 
nando Zearreta eta nik. Berehala, 
ordea, amerikano batekin egin genuen 
topo; oso gaizki zegoen, eta bere 
lagunek abandonatu egin zutela esan 
zigun. Beheko kanpamendura jeitsi 

Gorago granadino bat aurkitu 
genuen, eta hura ere lur jota zegoen, 
bakarrik, diarrea izugarriekin, kristo 
bat eginda zegoen eta burugogor hark 
ez zuen jeitsi nahi gainera. Bere 
gogoaren kontra jeitsi genuen, zero 
azpitik 25 gradura geundelako eta oso 
baldintza kaskarretan zegoelako; gern 
bizia salbatu ondoren, haserretu e$ 
zen jeistera behartu genuelako. Jav 
Odriozola eta biok tontorrerako azk 
ahalegina egiten saiatu ginen, bai 
eguraldiak ez zigun batere lagunc 
elurra, haizea, -30' C-ko tenperaturi 
ezin izan genuen 6.000 metrotik gora 
egin. Oso zorte txarra izan genuen, 
guztiei laguntza emateagatik bidean 
geratu ginen. Erreskate espedizioa 
zirudien gureak, mendiko enfermeroak 
ginela ematen zuen. 
EZ AL ZENUTEN BERRTZ ERE JOATEA 

PENTSATU? 

Pentsatu bai, baina diruaren 
kontua ere ez zen oso samurra. Ez 
zegoen ((babesle ekonomikorik)) eta 
joan baino lehen kotxeak pintatzen eta 
era guztietako lanak egiten ibili ginen. 
Akonkaguaren ondoren Alpeetara eta 
Pirineotara joaten jarraitu dugu, eta 
Euskal Herrian bertan ere izuge 
politak diren mendiak ere badaude. 
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1STALAZIO MUSIKAIAK 

I I U M U L I D O R E A X  

ALAR,"AK 

ANTENAK 

DENOA K Nagwia 8 Tslf Fsr 14 30 8 1  PonrrnorurourTiKOln 
TAILERRA Larrelro 10 behe l s  Tslf 14 31 71 
20750 Z U M A I A (GipuzkoaJ 

- 

JOSEBA OSSA 
-1TZULPENAK- 

euskara-gaztelera-katalana - 
ingelesa-frantsesa 

Tel-Faxa: 148306-148065 



ZEIN DA BA HEMENGO MENDIRIK 

POLITENA? 

Niri Aralar aldea ikaragarri 
gustatzen zait, denetik dago: basoak, 
haitzak ... Urbia inguruan ere paraje 
ederrak daude. 
ETA PIRINEO ALDEAN? 

Balaitous ingurua gustatzen zait 
gehien, Piedrafita aldea: lakuak, Gran 
Faxa, Infierno, Pantikosa ... zoragarria 
da. 
MENDIREN BAT EGITEKO IRRIKITAN 

GERATU ALZARA? 

Aurten ahal bada Vignemale egin 
nahi nuke. Hara joan izan naizen 
bakoitzean eguraldi txarra egin izan du 
eta oraindik ez dut gailurrera iristerik 
lortu, Petit Vignemalera bakarrik iritsi 
naiz. Gran Vignemalera igo nahi nuke, 
bizi honetan egiten dudan azken gauza 
izanda ere. 
ZERTAN ALDATU D A  MENDI-  
ZALETASUNA? 

Lehen askoz zailagoa zen batetik 
bestera mugitzea, eta denbora askoz 
gehiago behar izaten genuen kanpora 

joateko. Orain, gainera, materiala 
ikaragarri aldatu da, % 100. Lehen 
eskalatzeko klabijak geuk egiten 
genituen, egurrezko takoak erabiltzen 
genituen, kalamuzko sokak, 
pertsienetako zintak ... Oraingo tresnek 
eskaladara ekarri duten aldaketa 
erabatekoa izan da. 
ZEIN IZAN DA MENDIAN IZAN DUZUEN 

UNERIK DESATSEGINENA? 

La Aguille Verten ikusi genuen 
istripu latz bat. Goizean gurekin hitz 
egiten egon ziren bi frantses erori eta 
gure aurretik pasa ziren, txiki-txiki 
eginda, hezurrak ageri-agerian.. . 
Gorpuak jasotzen lagundu genuen eta 
izugarri gogorra izan zen hura. 
ETA UNERIK ATSEGINENA? 

Kilimanjarorako igoera izan zela 
esango nuke, dena oso ondo irten 
zelako. Oso atsegina izan zen une hura, 
zentzu guztietan. Dena primeran joan 
zen, eta gero Zumaian, Donostian eta 
beste herri batzuetan diapositiba- 
montajea erakusten ibili ginen, lan oso 
polita baitzen. 

URTE PILA BAT DARAMAZU INDA- 
MENDIN, AZKEN URTEOTAN PRESI- 
DENTE LANETAN. 

Bai, 30 urte badira hemen 
nagoela, eta zahartzen ari naiz ni ere. 
Jende berria sartzea nahi nuke Inda- 
Mendira, ideia eta proiektu berriak 
lantzeko, gauzak aldatzeko ... Zumaian 
badirudi kargu bat hartu eta bizi 
guztirako dela, eta hori ez da 
komenigarria. Errelebo falta dagoela 
uste dut, eta jendea etortzera gonbidatu 
nahi nuke. 

"Akonkaguan mendiko 
enfermeroak ginela 
ematen zuen" 

SASTRE E R E  I B I L I  Z I N E N  GARAI 

RATEAN. 

Ezkondu ondoren aritu nintzen 
urte askotan, tra-jeak egiten, baina garai 
txarrak etorri ziren eta duela 25 urte 
inguru laga nuen lan hura. Bost urte 
badira azken trajea egin nuela, baina 
oraindik ere erraz asmatuko nuke. 
EXAJERATU SAMARRA ZARELA ESAN 

DIGUTE ? 
Ni? Ez dut uste, baina igual hala 

izango da. 
HOR IBILTZEN OMEN ZARA « H A B ~ A  

18.000 TIOS EN LA CUMBRE» ETA 

HORRELAKOAK ESATEN. 

A bai, batzuk «Dieciocho» deitzen 
didate. Ohitura daukat ((1 8 veces» eta 
horrelakoak esateko. Asko gustatzen 
zait zenbaki hori. 
ZER PRESTATU DU INDA-MENDIK 
1 ~ ~ ~ R A K O ?  

San Pedro inguruan Picos de Eu- 
ropa alderako irteera bat antolatuko 
dugu, eta iraileko zubian Pirineo aldera 
joan nahi dugu, trabesia bat egitera. 
Horrez gainera, helduentzat irteerak 
prestatuko ditugu hamabostean behin, 
eta txikientzako beste batzuk ere baim 

- - - 
m T 

- 

ARGAZKI ETA BlDEO 
ERREPORTAIAK 

ERREBELATZEAK 
PUB 

PlAT€R UON81NATUAU KAMARAK 
MUSIKA 

TELEBISTA 

OTARTEUOAU 
BEAEZIAI  

BlDEO 
HI-FI 

Erllbera kalea, zlg 20750 ZUMA,A Basadi Auzategia 
Tel. 861 705 9-A 2-B 

ia Tlf: 86138 ZUMAIA 
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J zerdi patsetan 

Garibaldi eta Boca Juniors 
- - 

txapeldun 

-.--- E;. 

Iñaki Osa puntista 
gaztea Milanera 

Zesta-puntan mugimendu 
handia dago azken urte honetan. 
Duela juxtu urtebete Unai 
Zinkunegi Mexikotik Floridara nola 
joan zen kontatu genizuen. Cero 
Alberdi eta Enbilek profesio- 
naletarako urratsa eman mten eta 
hor dabiltza. Eta orain jakin ahal 
izan dugunez Iñaki Osa (OSA 111) 
gaztea Milanera joan da jokatzera 
eta sei hilabeterako kontratua 
sinatu du. Ea honi ere besteei 
bezain ondo doakion! 

Garibaldik saskibaloian eta Boca Saskibaloiko finala izan zen Aurten guztira 16 talde aritu dira 
Juniors azpeitiarrak fütbiton, izan ziren jarraian eta bertan ez zen kolorerik futbiton eta beste 6 saskibaloian. Ping- 
aurtengo Gabonetako txapelketako izan eta Garibaldik errez lortu men pong-eko txapelketarik ez da jokatu 
irabazleak. Bigarren postuarekin garaipena Ostrolatzakoen aurka, 30 jende gutxi apuntatu zelako. Ea 
konfonnatu behar izan dute Ostrolatza puntu inguniko aldearekin. datorren urtean jendea animatzen den. 
ostolazatarrak eta Axier kirolakekoak. 

Hilaren 3an jokatu ziren finalak 
polikiroldegian eta bertan ikusle 
dexente bildu zen. Lehenbizi fütbitokoa 
jokatu zen eta emozio ugari izan zen 
partiduan. Azpeitiarrak 1-0 eta 2- 1 
aurreratu ziren, baina zumaiarrek 
berdintzea lortu zuten, partidua 
amaitzeko minutu bat baino gutxiago 
falta zela. Bost minutuko prorrogan 
golik izan ez zenez penaltietan erabaki 
behar izan mten txapela herrian bertan 
geratu edota Azpeiti aldera zihoan, eta 
azkenean xapuek irabazi zuten, 
atezainak 3. penaltia geratu ondoren. 

- - 

ZUHAITZ,ZUHAIXKA 
Azkue Autoak 

ETA FRUITONDOEN 
---- 

baltasar /'- Telt ' 

etxabe 7 ZUMAIA (@os4d Estazioko kalea, 19 Telefonoa: 861433 
lorazaintza s Jose, 8-d ~ l f  143079 20750 ZUMAIA Fax. 861067 
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Lehen fasea amaitzeko partidu 
bakarra geratzen da eta dagoeneko 
badakigu LIGA eta KOPA nork 

katuko duten. 
Ligarako sartu diren taldeak 

mako hauek dira: Axier kirolak eta 
. Landeta A multzotik, Gesem eta 
umea Taberna B multzotik, eta Kabi 

-Genelek C multzotik. 
Intxausti eta Mendi-Ondo taldeek 

inkatuko duten partiduan erabakiko 
i nork jokatuko duen liga eta nork 
)pa, hala ere Intxaustik abantaila du, 

nahikoa baitu partidua berdintzea li- 
gan sartzeko. 

Gainontzeko 10 taldeak bi 
multzotan banatuko dira eta KOPA 
izango dute jokoan, apirila bitartean. 

ipatu beharra dago, azkenik, Ajax 
ino taldea kanporatu egin zutela 
irtidu batera gutxienez behar diren 

7 jokalariak azaldu ez zirelako. 

EMAITZAK 

Ganbara 2  - Gesem 9  
Urberu sag. O - Leize 9  
Basusta O - Gesem 6  

Ekin Buiraker 5  - Inpernupe 2  
C. Landeta 6  - Axier kirolak 2  
Zumea 5 - Azkue & Eguzki 1 

Axier kirolak 3  - Leize 1 
Ipurbeltz 3  - Basarri 8  

Kabi Genelek 2  - Mendi Ondo 2  

J zerdi patsetan 

Bigarren fasea hastera doa 

1 Atnaiako plaza, z/g 
Telei. 860959 

ZUMAIA 1 

Axier kirolak 5 4 0 1 2 4 8 1 2  
Landeta karrozeria 5  4  O 1  19 10 12 

Leize taberna 5 3 0 2 2 3 9 9  
Ekin Buitraker 5  2  O 3  1 4 2 0  6 

Urberu sagardotegia 5  1 O 4  9 2 4  3  
Inpernupe 5 1 0 4  8 2 6 3  

I I Gesem 4 . 7 0 1 2 1 8 9 1 1  
Zumea taberna 4 3 0 1  1 1 6 9  
Azkue & Eguzki 4  2 0  2  1 7 1 3  6  

Rasusta Erretegia 4  1 O 3  7 1 6 3  
Ganbara 4  1 0 3  6 1 9 3  

Kabi - Genelek 4 2 1 1 1 3 9 7  
Intxausti harategia 3 2 1 0 1 1 8 7  

Basarri jatetxea 4  2 0  2  1 7 1 6 6  
Mendi - Ondo elek. 3 1 1 1 1 0 8 4  

~ l p u r b e l t z  - Gaztañaga 4  O 1 3  9  19 1 
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URDAITEGIA 
Itzurun imhaitz-bldea. 1 
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zerdi patsetan 

Joan den abenduaren 29an jokatu ziren Iban Maioz Iasartearrarekin nor baino nor aritu 
Telleriarteko zelaietan Euskadiko ziklo-kros zen azken itzulietan eta helmugan segundo gutxi 
txapelketak. Eliteko korredore gutxi inguratu ziren batzuk atzeraxeago sartu zen, bigarren postuan. Gaizka 
Legazpiko auzo honetako izoztutako zirkuitora, baina Gonzalez laugarren sailkatu zen eta Mikel Aizpurua, 
kadete, jubenil eta 23 urtez azpikoen kategorian maila seigarren. Maila honetan primerako denboraldia egiten 
eta partehartze ederra izan ziren. Kadeteen lasterketa ari dira zumaiarrak. Hogeita hiru urter: azpikoen 
izan zen politena zalantzarik gabe eta honetako kategorian, bestalde, Oier Egafia zazpigarren postuan 
protagonistetako bat zumaiarra izan genuen, gainera: helmugaratu zen. Hil honen 12an jokatuko dira 
Iker Ortiz. Ispasterren Espainiako txapelketak. Animo mutilak! ! 

EGOKI 
ERLOJU DENDA 
. - - . 

E.Gmtxaga plaza, 6 
ZUMAIA 
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ZICZEKUE 
Taberndatetxea 

- Jantokia zabalik - Oheak 
- Eguneko menua eta Karta - Bataioak eta Jaunartzeak 

Basadi 9 Tel.: 861780 

AUTOS ZUMAIA 

Juan Belmonte kalea, 45 
Tel.: 851485 

U,, 

Eguneko menua 
Parrila bereziak 

&erniKa parKea 

Tel.: 862656 



FORONDAKO AUKERAK 

INTERNET 
Liburutegian lOetatik 
letara eta 4,30etatik 
7,30etara. Aurrez ordua 
eskatu 

LIRURUTEGIA 
Haur eta helduentzat. Astegunetan l0etatik 
letara eta 4retatik 8etara. Larunbatetan lOetatik 
letara. 

ARTXIBO HISTORIKOA 
Artxiboan kontsultak egiteko egunero, l0etatik 
letara. 

ARGAZKI LABORATEGIA 
Txuri-heltzeko argazkia. Egin zaitez Argazki 
Elkarteko bazkide! 

Y 

PINTURATAILERRA 
Aurrekoaren jarraipena izango 
da, arratsaldetan 4retatik 8etara. 

"1 

KONTROLMENTALA 9 

Larunbatetan, 1Oetatik '1 

' 11,30etara. Otsailaren lean w 

hasiko da eta martxoaren 22an w 

amaitu. Urtarrilaren 27a 
7 

bitartean egongo da izena N 

emateko aukera. 3 

1 

MACHÉ PAPERA q 

30 orduko ikastaroa izango da eta 7 

u r t a r r i l a r e n  25ean hasiko da. 1 

" Izena emateko epea hilaren 20an " 
itxiko da. Matrikula 5.000 pezeta. 

7 

E Zeruirzu Ofiziala 

ZUMAIA MOTOR 

Santixo auzoa, 22 
Tel./Faxa: 143143 

- 

BASUSTA 
ERRETEGIA 

Pantxita Etxezarreta, 25 
Telefonea. 862073 20750 ZUMAIA 

G a l d o n a  - b r i r c 1 i 1 1 c l  c s i n  

Mendaro marinela, 1 
Juan Relmonte, 15 

Tel.: 861 1 17-143346 Faxa: 861330 
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ZUZ.:Tony Scatt 
AKT.: Robert de Niro 
Wesley Snipes 

Gabonak heltzean Aita Mari zineman eduki d ~ ~ g u n  
pelikulen kalitatea pixka bat igo bada ere (El Fulzerc ' 
Train.spotting ...), festak amaitzean zinea e 
egunerokotasunera itzuli da, hau da, tiroak, hautsitako besoa 
eta abar. Hauen artean Tl?e .fun aukeratuko dugu, ez oiid 
delako, Robert de Niro azaltzen delako baizik. 

De Niro. oraingo honetan beisbolzale den pertsona 
arrunta dugu eta bere talde maitatueneko jokalaria den 
Wesley Snipesen jarraitzaile sutsua. Jokalari honen kontra 
azaltzen den edonor garbitu egingo du. Psikopataren papera 
betetzen du de Nirok eta hasiera batean ederki egiten bazuen 
ere (Taxi Driiw) orain lan honetan "enkasillatuta" ikusteak 
pena ematen du. The fa11 Tony Scotekin egiten duen lehen 
lana da. Zuzendari honek, ohikoa denez, ederki zaindutako 
irudiak erakusten ditu, eta horretan maisua dela onartu behar 
da El ansia eta Amor cr qcienlarroparekin erakutsi zuen 
bezala.Oraingo honetan, aldiz, ez zaizkio gauzak hain ondo 
atera, istorio honetarako bideoklipen estetika erabili bai 
eta hori, egia esan, ez da batere erakargarria. 

tu, 

- - - 
@ XJRKETARAKO AUKERAK ) , 

Hemen duzue Udal Liburutegian aurki ditzakezuen 
liburu berri eta interesgarrien aukeraketa bat. 

Dasta eta goza itzazue 
alza1 duzuen neurrian 

;Qué me quieres, amor? Manuel Rivas 
Malos y malditos Ferrzarzdo Savater 
Olvidado rey Gudú Ana Maria Matute 
De la anorexia a la Bulimia Elena F.L. Ochoa 

Jose Maria Villagrán La depresión 
. Estoy sin blanca Ricardo Santomá 

Ipuinkaria 
-Han urrutian 
Bonba 

J M ALMARZEGI 
eta F LALANA 

Ronba 

Bruno 

Patxi Zubizarreta : Jones Kankailu Catherine Cookson 
Patxi Ezkiaga Makinaz idatzitako ipuinak Gianni Rodari 

J.M. Almarzegi Bakerako jostailuak eta... Saki 

T F fl 
A 'I : 
B 
E AIZPURUA 

R 
R u 
N Artadi ~ i t a - ~ ~ r i  Au~stcgia, 17 

E Tclefnnon: 861569 

A Auzoa N 20750 ZUMAIA 

eta artisautza D 
- 8621 89 OPA RIAK 

1 Rasadi 3 Ztiniaia 
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m s i k a z  hlai 

m dut Bigarren mala 
Hondarribi Hills-en itzaletik 
sortuak diren lagun hauek, 
denbora pasa ahala geroz eta 
garbiago dute zein motatako 
musika landu nahi duten. 
Garbi dute, zeren gaur egun 
Euskal Herri mailan zein 
estatu mailan ohorezko postu 
bat irabazia dute, eta 
harrotasunik gabe, maila 
bikaina duen talde kreatibo 
honek aurrerapauso 
nabarmena egin du. Horren 
lekuko 15 abesti berri utzi 
dizkigute R.A.T.M bezelako 
taldeen kutsuz beterik. 

Jakina da disko bat ateratzea horrelako itxura aberatsa ematea? 
oso zaila dela, baina are zailagoa da Oso erraza. Barne egitura gordinean 
bigarren disko bat gauzatzea estatu dago oraindik, estrukturak ez du 
osoko kritikalariak edozein akats fisurarik (nahiz eta kitarra edo ahots Mendi magalean dolar 
aurkitzeko zain daudenean, beti nagusia falta), fiuituak ematen hasi den baratza, jauntxoak 
gehiago espero baita horrelako mhaitz gazte bat besterik ez da. 96ko dantzan lurraz beste 
hasiera nabarmena ematen duten azaman gabainiriko lan honek zeresan eginaz. ~~~~~k~ hilerri 
taldeetaz. AT izenburu bitxi honek ugari emango du hasi berri dugun urte txukunak eraikitzen, 
espekulazio guztiak ezabatzen ditu. honetan zehar. Iraganaz asko 
Lehen bost taldekide ziren eta orain galdetuko diete, zergatik utzi duen airearen Jabego 
hiru soilik. Iraganean baino nortasun kantariak etabar, baina nabaria da ~ribatuaren herrietan* 
nabariagoa dute eta bai baxu zein Dut-en iragana pasatako historia dela. Nola sal-eros daiteke 
kitarraren fusioak akats gabetasuna Zuzeneko emanaldietan oso zaila lurra? Nork egin gaitu 
miazkatzen du. izango zaigu kanta zaharren bat ibe!! 

N o 1 a 1 i t e ke en par tai de entzutea. Arrazoiak? Nork daki, hobe 
gutxiagorekin zein partizipazio ezarekin da ezer ez asmatzea. 

ilik Hondarribi Hills. 

i- J ' J L  S / -  * T I \ B I . N A  

EGuNERauo BAzmRIAK - * 
- ., ... ,,L. . " ,2 * , , '$  * # >  
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Kupoiak tailer, etxe 
eta dendetara 
erarnaten dira. 
Tel: 862347-861 O01 



1 Zein: OIentzero 1 
1 Zer: Ikazki~r erretivatua 1 
1 I 

ETORKIZUNA 

Lau hitz besterik ez Zumaiako 
etorkizunari bum.  

Badakigu Zumaia ez zaigula hirugarren 
adineko jendez guztiz beteko, hainbeste ume 
eta haur baitaude; kalera begirada bat bota 
orduko kotxe kapotak eta karroak besterik 
ez dira ikusten. 

Beldur naiz haur guzti hauek hemendik 
urte gutxitara motorrean ibiltzen hasiko balira 
era batera, zer gertatuko litzatekeen! 

Gizarte ezezagun bat ikusten dut, zeren 
gure aitona-amonek ere beraien garaian ez 
zutelako berehala jakingo gaur egun nola bizi 

1 garen asmatzen. 1 HORHEI,.\KOTSIKIKERI.IK EZ Z,ZI%KIT.\XOLI\. 

BERDI\ Z.ZIT, NOEI. DE ~ D A Z U E N  1 Azkenik badakigu eskolan bakarrik ez 

R!'i'4RTE.2K RI<IIINT% \T,  a direla gauzak ikasten, irakatsi diezaiegun baita 
1 a ere ikastolatik kanpoko ikasgaiak gainditzen. 
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ESKOLARAKO MATERIALA. 
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M erkatu fncikia - 

Bigarren eskuko deshumidi- 
fikadore bat erosi nuke. Deitu 
860569 telefonora. 

Baxuaren anplifikadore bat salgai, 
100 w-koa. Deitu 861929 
telefonora (Eneko) 

Josu Zalla: kantatzia libre 
dek! TXIXAPA. 

zeosti? K.D.T. 

ZORIONAK! ! 

Zorionak. 

SORPRESA, SORPRESA jun 
ber den! 

gutxi gastau ta asko ligau! 

hasarrauko?! Hilabete 
moskeauta! 

Buitraker, ze mouz Strip-pala? 

Gcro eta gutxio falta zak "egun 
haundirako": 
-Yoni a la mil! 
-Yoni a la mili! -1 
Patxi birdai tsu yu, 2 1 tako. 

JESUSKOA JATETXEA 

ERROTA (ERRIBERA) 
ERROTA (BASADI) 
ERROTA 
(J.BELMONTE) 
OGI BERRI (AMAIA) 
OGI BERRI (BASADI) 
ARKUPE OKINDEGIA 

AIZPURUA 
LIBURUDENDA 

OLANO LIBURUDENDA 

LOITZ LIBURUDENDA 

ALAI JANARIDENDA 

NIKOL KAFETEGIA 

INPERNUPE 
ZALLA ERRETEGIA 

FOTO GAR 
ARROA BEHEA 
NARRONDO TABERNA 

Aurreko hilabeteko irabazlea Ane Osa Zendoia 
izan da, izekoren laguntzarekin txoko hura Odieta 

nguruan zegoela esan zigulako. San Markos tarta 
ederra jaso zuten biek. Inbidiarik ematen badizue, 

Herriko txokoekin ,, *S .C.~rjFH- 

badakizue zer egin! ! lehen. Zorte on! 
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