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Iñaki
Beristain 
Gandiaga Topaguneaz
jardun dugu harekin

Soi Edwin kenyarra
azkarrena Oñatin
Emakumezkoetan Simret Sultan 
izan zen lehenengoa

Mundumira
jaialdia
Gura beste
ekintza izan dira
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114 OMENDU
Atzo ezkero bi izen 
gehiago daude 
Arrasateko Lau Bide
plazako monolitoan

ERAKUSKETA ELGETAN
Gaurtik aurrera ikusgai
dago Fusilatuak gerra
zibilean erakusketa
Elgetako Espaloian 

AINTZANE AGIRRE

Gerran fusilatuei
omenaldi berezia
egitea erabaki dute

Debagoieneko desagertu eta fusi-
latuen batzordeak omenaldia
egin zieten gerra zibilaren
sasoian fusilatu eta desagertu-
tako debagoiendarrei. Arrasate-
ko monolitoan agertzen diren 114
lagunei atzo egin zieten lore
eskaintza 300 bat lagunek.Urte-
roko omenaldiaren ordez, “mere-
zitako omenaldia” egitea adostu
dute 2006ko ekainaren 11n. 4

Atzoko

ekitaldian

erabaki du hori

Debagoieneko

desagertu eta

fusilatuen

batzordeak

Realeko hautagaiak

KIROLAK, 19-21

MIGUEL FUENTES |

DENON ERREALA

“Harrobiko jokalaria
klubaren baloreetan
inplikatzea lortu 
behar dugu”

MIGUEL SANTOS |

HAUTAGAIA

“Ez dugu fitxaketa
mediatikorik aurkeztuko
hauteskundeak
irabazteko asmoz”

PEIO GIBELALDE |

LOTURAK

“Geuri zor zaigu,
neurri handi batean,
hauteskunde 
hauek egitea”

Eskola Txikien Jai
jendetsua Elgetan
Bi mila pertsonatik gora eta

hamaika ekitaldi izan ziren atzo 2-3

AINTZANE AGIRRE



“Kamioi gurpilen jokoa gustatu zaigu
gehien. Oso dibertigarriak dira denak”.
Aurpegiak margotzen aurkitu genituen.
“Egun osorako etorri gara”.

JON ANDER, ARATZ ETA ARATZ I

GABIRIA

Uretako pistolen jokoa gustatu zaie neskato hauei.
“Asko busti ditugu lagunak eta dibertigarria izan
da”. Hiru gela dira Albizturren eta gaur, astelehe-
na, azterketa dute. Nola daiteke baina?

MAITANE, LOREA, MAIALEN ETA MAIALEN I

ALBIZTUR

Jokoan oso kontzentratuta aurkitu genituen
hiru txiki hauek. “Asko gustatu zaizkigu gaur-
ko jolasak”, esan ziguten. Abaltzisketako esko-
la aurten zabaldu dute. Hamasei ume dira.

ASIER, LOREA ETA LEIRE I

ABALTZISKETA

Polita iruditu zaie Elgetako-
ek antolatutakoa. “Datorren
urtean guri tokatuko zaigu
lan egitea. Lagunduko dugu”.

MARTIN ETA DIEGO I

IGELDO

• HORRELA IKUSI DUTE JAIA GAZTETXOEK

ESKOLA TXIKIEN JAIA ELGETAN

GEUREAN Omenaldi
hunkigarria atzo,
Oñatin, San Andres
kooperatibako
sortzaileei |  8

• 200 bat lagun batu ziren atzo, Antzuolan, Umen Dantzari Egunean |  5

• San Antonio Eguna ospatuko dute gaur, Bergaran, izen bera daraman auzoan |  4
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| HERRI ESKOLEN GARRANTZIA ALDARRIKATU ZEN ATZO, DOMEKA, ELGETANESKOLA TXIKIAK BIZIRIK

L.Z.

Dantza saioa eskaintzera ere animatu ziren Elgetako Eskola Txikiko gurasoak. Dotore aritu ziren.

Bi mila pertsonatik gora elkartu

zen atzo, domeka, Elgetan.

Eguraldi onak asko lagundu zuen

Datorren urtean Igeldoko Eskola

Txikiak antolatuko du jaia.

Elgetarrengandik jaso zuten lekukoa

Larraitz Zeberio

Euriaren beldur ziren antolatzai-
leak, baino beroa uxatu ezinik ibi-
li ziren azkenean. Eguraldia lagun
izan zuen atzo, domeka, Elgetan
ospatutako Gipuzkoako Eskola
Txikien Jaiak. Bi mila pertsona-
tik gora elkartu zen herri eskolen
aldeko jaian eta azpimarratzekoa
izan zen elgetarrek prestatutako
ekitaldi mordoa. Guztiak egin
ziren eta finkatutako ordutegiak
errespetatuz gainera. Antola-
kuntza aldetik, beraz, primeran.  

HERRI OSOAREN AHALEGINA
“Hamaika pertsona aritu gara
antolakuntzan baina herri osoa
inplikatu da azkenean eta laguntza

Aurreikuspen
guztiak
gainditu
zituen festak
atzo Elgetan

handia jaso dugu”, adierazi du El-
getako eskolako guraso elkarteko
Gurutze Telleriak. “Elgetako esko-
lan 78 ume daude eta hamar mai-
su. Lan handia genuen eta herrita-
rren laguntzarik gabe jaia antola-
tzea ezinezkoa zen. Oso pozik gaude
primeran joan delako eta mila
esker eman nahi dizkiegu lagun-
tzaile eta partehartzaile guztiei”.

BERRIKUNTZA MORDOA
Aurtengo eskola txikien jaia oso
berritzailea izan da. “Jokoak pres-
tatu ditugu eta emaitza ona izan
da”, esan digu Gurutzek. Bi jolas-
gune zeuden prest Elgetan goize-
ko 10etarako. Bata lehen hezkun-
tzako haurrendako eta bestea haur
hezkuntzakoendako. Gune bakoi-

tzean 14 joko zeuden prest eta asko
arduradun bat baino gehiagore-
kin. “Orain arte eskola bakoitzak
prestatutako agerralditxoekin osa-
tzen zen jaialdia. Apostu ausarta
zen baina ondo atera da”.

OMENALDIAK ETA LEKUKOA 
Elgetako alkate Patxi Basaurik,
Hezkuntza Sailburu Anjeles Iztue-
tak eta Elgetako eskolako guraso
elkarteko Miren Argi Zezeagak
eman zioten hasiera jaiari. Ongi

etorria eman zieten herriko pla-
zan Gipuzkoako gainerako 26 esko-
la txikietatik Elgetara etorritako
ikasle, irakasle eta gurasoei.

Datorren urtean Igeldoko esko-
lak antolatuko du Jaia. Lekukoa
pasatzea egin aurretik antola-
tzaileek aurten erretiroa hartu
duten Milagros Buldain (Zubieta),
Arantxa Valenziaga (Agiña) eta
Isabel Peñacoba (Arroa) andere-
ñoak omendu zituzten. 

Gaur, astelehena, Elgetako
umeek irteera dute Zestoara. Ondo
pentsatutako irteera inondik ere,
gurasoek azken puskak bildu eta
merezitako atsedena hartzeko.

Herritarren
laguntza eskertu
nahi du eskolako
guraso elkarteak



Lan asko egin dute ume elgetarrek ere festa anto-
latzen. “Marrazkiak egin, ikastola apaindu... gus-
tura egin dugu lan guztia”. Festa ondo atera dela
esan ziguten eta Elgeta herri polita dela argi dute. 

JONE, JOSU ETA UXUE I

ELGETA ETA GASTEIZ

“Ez ditugu oraindik joko guztiak egin baina ureta-
ko pistolena gustatu zaigu gehien”. Lau gela dituz-
te Ikaztegietako eskola txikian. “Biderketak eta zati-
ketak ikasten ditugu bertan. Ez dago gaizki”.

JOSEBA, MIKEL, MARTIN ETA ANTON I

IKAZTEGIETA

“Umeendako garrantzitsua da
eskola herrian egotea” esan zigun
Lurdesek. “Eta horrelako festa
egitea ezinbestekoa da”.

LURDES ETA EIDER I

LIZARTZA

Etxean moduan ibili ziren atzo
Elgetan Unai eta Eneritz; izan
ere aita bertakoa dute. “Jolasak
gustatu zaizkigu. Asko daude”.

UNAI ETA ENERITZ I

OIKIA
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EGUN OSOKO FESTA

ESKOLA TXIKIEN JAIA ELGETAN

Bi gunetan banatuta, plaza inguruan aritu ziren lehen hezkun-
tzako umeak eta eskola parean, berriz, haur hezkuntzakoak. Gune bakoitzean hama-
lau jolas prestatu zituzten Elgetako eskola txikiko irakasle eta gurasoek haurren goza-
menerako. Ordu eta erdi pasatxo aritu ziren, bost minutu jolas bakoitzean. Arratsal-
dez gaztelu puzgarriak eta tailerrak ere egon ziren frontoiaren inguruan.

GOIZEAN JOKOAK. Urtero egiten da Gipuzkoako Eskola Txikien Jaia. Dato-
rren urtean Igeldoko eskolak antolatuko du festa. Eguerdian hartu zuten lekukoa elge-
tarren eskutik datorren urteko antolatzaileek. “Datorren urtean gonbidatuta zaudete
guztiak Igeldora”, esan zuen bertako arduradunak. Lekukoa, zinta koloretsudun zurez-
ko buruhandia, Igeldon da dagoeneko.

HURRENGO URTEAN IGELDON.

Txiki gelditu zen Elgetako frontoia atzoko bazkarian. 353
pertsona elkartu ziren bertan bazkaltzera eta bat baino gehiago txartelik gabe gelditu
zen azkenean. Egon zen bazkari eta guzti etorri zenik ere. Hauek Andramari plazan egin
zuten otordua, antolakuntzak horrela prestatuta zeukan eta. Giro bikaina egin zuen
egun osoan zehar eta jende asko animatu zen eguna Elgetan ematera. 

353 LAGUN BAZKALTZEKO. Ez zen aspertzeko tar-
terik izan atzo Elgetan. Bazkaria amaitu bezain laster zabalik ziren gaztetxe inguruan
rokodromoa eta eskulan tailerrak. Kixka taldeko pailazoek 16etan hasi zuten emanaldia
gimnasioan eta bukatu baino lehen hasia zen plazako dantzaldia Tapia eta Leturiaren
eskutik. Zozketa ere egin zen. Zenbaki sarituak: 2.685, 0677, 2.788, 2.687, 2.969 eta 0061.

ARRATSALDEZ TAILERRAK, PAILAZOAK ETA DANTZALDIA.

• EGUNAK EMAN ZITUEN BESTE IRUDI BATZUK



Telleria 23, D5 pabilioia. 
Labegaraieta Industrialdea BERGARA.
Tel.: 943 76 98 30. Faxa: 943 76 52 44.

Merkatuko lehen markak
Mota askotako estiloak
Gremioen koordinazioa

Mikel Aranbururi
omenaldia, atzo
M.B.

Arrasateko Uribarri auzoko aba-
de erretiratu Mikel Aranburu
oñatiarra omendu zuten atzo ha-
ren eliztarrek. Iaz erretiratu zen
Uribarri, 76 urterekin eta 24 urte
eman ditu Uribarriko parrokian.
Eliztarrek urteotan egindako lan
guztia eskertu nahi izan zioten
omenaldiarekin. Horretarako,
meza egin zuten, eta horren ondo-

AINTZANE AGIRRE

Batzokian egin zioten omenaldi bazkaria eliztarrek Mikel Aranbururi.

tik, bazkaria, Batzokian. Arra-
sateko Uribarriko parrokiaz gain,
Eskoriatzan ere jardun izan du:
Mazmela auzoko eliza izan zen,
gainera, haren lehen eliza. Las-
ter alboko Zarimutz eta Marin
auzoetako ardura hartu zuen eta
baita Leintz Gatzagakoa ere. Han
23 urte eman zituen, Eskoriatza-
ko parrokiara joan zen arte. Hiru
urte eman zituen Eskoriatzan
eta 1981ean Uribarrira joan zen.
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BERRIAK

Datorren urtean, azkeneko omenaldi
gisa, ekitaldi handia antolatuko dute

Marijo Deogracias

Atzo jaso zuten omenaldia gerra
sasoian fusilatu eta desagertarazi
zituzten 114 debagoiendarrek.
Arrasateko Lau Bide plazan dago-
en monolitoan elkartu ziren,
meza ostean, 114 lagun horien
familiakoak. 300 bat lagun batu
ziren lore eskaintzara eta talde
argazkira.

Aurretik, datorren urtean
omenaldi handi bat egitea ados-
tu zuten. Debagoieneko desager-
tu eta fusilatuen batzordekideek
adierazi digutenez, “urtero ome-

Gerra sasoian

fusilatu eta

desagertarazi

zituzten 114

debagoiendarri

omenaldia egin

zieten domekan

Arrasaten duten

monumentuaren

aurrealdean

| DEBAGOIENEKO DESAGERTU ETA FUSILATUEN BATZORDEAK DOMEKAN EGIN ZIEN SENDIEI OMENALDIAOMENALDIA

AINTZANE AGIRRE

Lore eskaintza egin zieten gerra sasoian fusilatu eta desagertutako debagoiendarrei.

naldiak egiten ibili beharrean,
datorren urteko ekainaren 11n,
omenaldi handi bat egitea ados-
tu dugu; merezi duten omenaldia
egingo dugu. Horretarako, irai-
lean lanean hasiko gara eta
batzorde ireki bat osatuko dugu,
parte hartu nahi duten deba-
goiendar guztiekin eta eskual-
deko udal ordezkariekin”.

BI OMENDU GEHIAGO
Atzo ezkero, Lau Bide plazako
monolitoan bi izen gehiago dau-
de. Bata bergararra zen, Felix
Torres Ezpeleta, Iruñeko espe-
txean fusilatua 1939ko ekaina-
ren 28an. Bestea, arrasatearra,
Jesus Zuazua Mondragon Elge-
tako Ansoategi Bastarrekoa base-
rrian aurkitutakoa, Dragoi batai-
loiko kide zena eta 1937ko apiri-
laren 24an fusilatu zutena beste
5 kiderekin batera. Aranzadiko-
ekin batera jakin zuten bere berri.

ELGETAN ERAKUSKETA
Gaurtik aurrera Fusilatuak gerra
zibilean erakusketa dago ikusgai
Elgetako Espaloia kafe antzo-
kian. Aranzadi Zientzia elkarte-
ak antolatutako erakusketa da eta
ekainaren 30era bitartean egon-
go da ikusgai.
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BERRIAK

150 bat ume atzo Antzuolan
Umeen Dantzari Egunean 

M.B.

Bergarako Gazte-Alai, Arrasate-
ko Lore-Gazteak eta Txikitxu,
Aretxabaletako Loramendi, Sora-
luzeko Urrats, Oñatiko Oñatz  eta
Antzuolako Oinarin dantza tal-
deek parte hartu zuten atzo,
domeka, Antzuolan egindako
Umeen Dantzari Egunean.

Oinarin dantza taldeak anto-
latu zuen ekitaldia, bi urtean
behin egin izan ohi duen bezala,
eta 200 bat lagun batu zituen

Antzuolan: 150 bat ume (8 eta 15
urte bitartekoak) eta 50 antola-
tzaile eta musikari inguru.

Goizeko hamarretan hasi
zuten eguna, txistulariek dome-
karo egiten duten kalejirarekin.
Ordu erdira Antzuolan ziren kan-
potik joandako dantza taldeak
eta anfitrioiek harrera egin zie-
ten. Gero, hamarretakoa egin
zuten pilotalekuan. Horren ondo-
tik, zazpi taldeak banatu eta herri-
ko kaleetan barrena jardun zuten
dantzan, 12:30 aldera guztiak

AINTZANE AGIRRE

Goizean eta arratsaldean egin zituzten dantza saioak herriko plazan.

Inguruko bost herritako zazpi dantza taldek

hartu zuten parte. Talde anfitrioiak,

Oinarinek, antolatu zuen guztia

elkartu ziren arte plazan alardea
egiteko.

Bazkalorduan herriko fami-
liatan banatu ziren umeak, 50 bat
familiatan, eta eurekin bazkaldu
eta gero, bigarren dantza saioa
egin zuten plazan.

TXIKIENEK TROKEL DANTZAK
EGIN ZITUZTEN
Aipatzekoa da arratsaldeko dan-
tza saioan Antzuolako taldeko
gazteenek lehenengoz dantzatu
zituztela lau trokeletako bi: makil
txiki eta arku dantza egin zituz-
ten herritarren gozamenerako.

Antolatzaileak pozik azaldu
ziren eguna ondo joan zelako eta
eguraldia ere lagun izan zutela-
ko, bero gehiegi egin zuen arren.

AINTZANE AGIRRE

Guraso Elkarteak antolatuta, egun ederra igaro zuten zapatuan Eskoriatzako Luis Ezei-
za eskolako ikasle, guraso eta irakasleek zein herritarrek. Herri Eskolaren Jaia egin
zuten eta giroa ezin hobea izan zen: umeen emanaldiak, buruhandiak, bazkaria... askota-
riko ekitaldiak izan zituzten. Aurtengo jaiaren berrikuntzetako bat trialsin erakustal-
dia izan zen. Sei umek egin zuten, 8 eta 13 urte bitartekoak, eta ikusleak aho zabalik la-
ga zituzten bizikleta gainean erakutsitako abileziarekin. Bestalde, Guraso Elkartetik
eskerrak eman nahi dizkiete gurasoei (egindako lanarengatik), irakasleei eta Udalari.

AURTENGO BERRIKUNTZA, TRIALSINA, OSO GUSTUKOA IZAN ZEN

• LUIS EZEIZA ESKOLAREN JAIA, ESKORIATZAN

AINTZANE AGIRRE

Hamabigarrengoz ospatu zuten zapatuan Aretxabaletako Kurtzebarri ikastetxekoek
eskolaren jaia. 340 bat ume, guraso eta irakasle batu ziren eta giroa ezin hobea izan zen.
Gurasoen trebezia ere proban jarri nahi izan zuten eta eurendako propio prestatutako
bolo txapelketa egin zuten. Irabazleak izan ziren: Juan Luis Bengoetxea, gizonezkoe-
tan eta Estrella Nevado, emakumezkoetan. Patxi Perez dantzari eta animatzailea ere
han izan zen eta dantzan jarri zituen bertaratutako guztiak. Bestalde, 25 urte dira Kur-
tzebarrin D eredua jarri zutela; hori ere ospatu zuten zapatukoan.

GURASOEN TREBEZIA BOLO TXAPELKETAN NEURTU ZUTEN 

• KURTZEBARRI ESKOLAREN JAIA, ARETXABALETAN

Ama-semeen
autopsien zain

Larraitz Zeberio

Arrasateko erietxean joan den
zapatuan erditzerakoan hil
ziren  ama-semeen autopsiek
argituko dute zergatik hil ziren
34 urteko ama eta bere umea. 

Emakumearen familiak
kasua argitzeko jarri duen sala-
ketaren ondorioz egingo dira bi
autopsia judizialok eta Arra-
sateko ospitaleko kudeatzaile
Jose Luis Angulok adierazi due-
nez “emaitzok argituko dute
ama-semeak zergatik hil diren”.

Angulok argitu duenez ama-
ri plazenta eten zitzaion haurra
jaiotzen ari zela. “Horrelakoak

gertatzen dira. Kontua da kasu
honetan bihotza ere gelditu
zitzaiola”. 

Arrasateko ospitaleak iker-
keta egin du ama-semeen erdi-
tzean parte hartu zuen senda-
gile taldearen lana baloratu eta
txostena kasua jarraitzen duen
epailearen esku uzteko.

“Sendagile taldeak larrial-
di hauetarako idatzita dagoen
protokoloa goitik behera jarrai-
tu zuen. Ez zen akatsik egin, ezta
denborarik galdu ere”,  esan du
Angulok. 

ARRISKURIK GABEKO
ERDITZEA ZEN 
Arrasateko ospitalean hildako
emakumeak bigarren erditzea
zuen honakoa eta Jose Luis
Angulok esan duenez “erditze
honi arriskurik gabeko pro-
nostikoa eman zion ospitaleko
sendagile taldeak”.

Ama-semeei autopsia judi-
zialak egingo zaizkie orain. Pro-
ba hauek argituko dute zerga-
tik zaildu zen erditzea.

ARTXIBOA

Arrasateko ospitalea ere autopsia judizialen zain dago.

Hilaren 4an,

Arrasateko

erietxean

erditzerakoan hil

zen emakumearen

familiak eskatu 

ditu autopsiok 
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BERRIAK

A.G.

Jon Sarasua eta Iñigo Arriaran
irakasleek zuzenduko dute Esko-
riatzako HUHEZIk sortu duen In-
formazioa eta Komunikazioa (IK)
departamendu berria (hainbat
lankideren laguntzarekin), eta
giza zientzien alorreko lizentzia-
turen garapena gainbegiratzeko
sortu dute; besteak beste, Ikus-
entzunezko Komunikazioa
lizentziatura da aurtengo berri-
kuntzetako bat.

IK departamenduan irakas-
gaien edukiak eta metodologiak
eztabaidatuko dituzte; baita gara-
tu beharreko jakintza alorrak
finkatu ere. Gai akademikoak
aztertzeko lantaldeak sortuko di-
tuzte eta irakasleen garapen pro-
fesionala bideratzeko tresna izan-
go da. Departamendutik proposa-
tuko dira, bestalde, ikerketa
proiektuak eta doktore tesiak.
Gainera, kontuan hartu beha-
rreko gai emergenteak zeintzuk
diren identifikatuko dituzte.

SEIGARREN DEPARTAMENDUA
Informazioa eta Komunikazioa
HUHEZIk sortu duen seigarren
departamendua  da. Aurretik ditu:
Hezkuntza Prozesuak, Hizkuntza,
Administrazioa eta Zerbitzuak,
Giza Zientziak eta Enpresa Ges-
tioa. Bertatik unibertsitate fun-
tzioak planifikatzen, koordinatzen
eta garatzen dituzte.

HUHEZIk Informazioa eta
Komunikazioa
departamendu berria du
Giza zientzien

alorreko

lizentziaturen

garapena

gainbegiratzeko

sortu dute IK

Gaur San Antonio eguna
ospatuko dute Bergaran

M.B.

Bergarako San Antonio auzoa
jaietan murgilduta egon da aste-
buruan. Zapatuan hasi ziren eta
gaur, astelehena bukatuko dira.
Gaur da, gainera, San Antonio
Eguna, eta hori dela eta meza
egingo dute kaperan, 10:30ean.
Horren ondoren, 12:30 aldera,
San Joxepe abesbatzak ema-
naldia egingo du San Antonio
auzoko plazatxoan. 

Jaiak gaur bukatzen badira
ere, datorren asteburuan, zapa-

tuan, hain justu, beste hitzordu
bat dago San Antonioko jaien
egitarauaren barruan; 69. San
Antonio Txirrindularitza saria,
Honorio Agirregabiria Memo-
riala, hain zuzen ere. 16:30ean

izango da irteera San Antonio-
ko bidegurutzean.

MUSA ETA SARDINAK
Umeendako jolasak izan ziren
nagusi zapatuan. Txerritxoak
eta poniak izan zituzten jolas egi-
teko, buruhandiak, musika
saioa eta opariak. 

Horrez gain, nagusiagoen-
dako ekitaldiak ere izan ziren.
Mus txapelketa, esaterako. Zor-
tzi bikotek hartu zuten parte:
lehen saria jaso zuten Jose Mari
Muñozek eta Jesus Rodriguezek
eta bigarrena, Javi Goñik eta
Anselmo Gomezek. Bestalde,
sardina jana ere egin zuten. 50
kilo sardina erre zituen Javier
Mansok eta jende ugari hurbil-
du zen dastatzera.

M.B.

Berrogeita hamar kilo sardina erre zituzten zapatuan.

Bergarako San Antonio auzoan jaiak

ospatu dituzte asteburuan. Gaur, San

Antonio eguna, meza egongo da

50 kilo sardina
erre eta jan
zituzten zapatu
arratsaldean

Egun handia ospatu zuten atzo
Oñatiko erretiratuek. Urtero-
ko bazkaria egin zuten kirolde-
gian eta 300etik gora lagun batu
ziren. Bestalde, urtero bezala,
hirugarren adineko bi ordez-
kari omendu zituzten; atzo, Glo-
ria Oyarzabal (89 urte) eta Anto-
nio Alzelai (93 urte), hain justu
ere.

Bazkalondoa ere majo pasa-
tu zuten Udal kiroldegian batu-
tako erretiratuek. Opari zozke-
ta egin zuten eta baita eguna
borobiltzeko dantza saioa ere.
Halaxe bukatu zuten eguna eta
baita astelehenetik atzora bitar-
tean egin duten NagusienAstea
ere. AINTZANE AGIRRE

GLORIA OYARZABAL
ETA ANTONIO ALZELAI
OMENDU ZITUZTEN

• ERRETIRATUEN EGUNA OÑATIN
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ELKARRIZKETA

M.D.

Iñaki Beristain Gandiaga Topagunea atzean duela.

1990a ezkero hutsik egon da Arantzazuko
seminarioa. 16.000 metro koadroko
erabilera bako eraikin erraldoi bihurtu zen.
Frantziskotarrek ezin zuten utzi horrek

horrela izaten jarraitu zezan, alferrik
galduko zela pentsatuz; berregituraketa
bati ekin zioten. Eraikin erdia bota eta
seminarioari erabilera soziala eman diote:

Arantzazuk betidanik izan duen fede,
kultura eta izadigune izaera berreskuratu
nahi izan dute lanekin. Datorren zapatuan
inauguratuko da Gandiaga Topagunea.

Marijo Deogracias

Arantzazu berritzeko premian
ekin zenioten seminarioa berri-
tzeari? Zein zen horren helbu-
rua? 
Bi eraikin handi zeuden erabi-
li barik, frontoiak eta semina-
rioa. Erakundeei eskaintzen ari-
tu ginen eta banaka eta taldeka
saiatu ziren arren, gehiegizko
inbertsioa zen. Hortaz, geldirik
egon ziren. 2001ean, Arantza-
zuko mendeurrenerako, fron-
toia eta seminarioaren zati han-
di bat botatzea erabaki genuen.
Nire ustez hortxe askatu zen
korapiloaren zati handi bat.
Orduan hasi ziren erakundeak
proiektuarekin interesatzen eta,
bide batez, Arantzazun aspaldi-
tik genuen aretoen faltari eran-
tzuna emateko aukera ikusi
genuen. 
Datorren zapatuan zer inaugu-
ratuko da?

Bi atal nagusi ditu eraikin
berriak: aurrekoa eta atzekoa.
Aurrekoa zerbitzuetarako
aurreikusi dugu. Lehenengo
pisuan aterpea –eguraldi eska-
sa egiten duenerako– eta 3 fron-
toi txiki. Tartekoan talde 
antolatuetan datozenendako 
gogoetarako aterpetxea, ardu-
radunekin datozen gazteentza-
ko aterpe kontrolatu bat. Goiko
aldean aretoak; 300 lagunentza-
ko areto nagusia eta txikiagoak,
talde lanerako.

Amaitu barik atzeko aldea
geratuko da. Hor erakusketa
lekuak joango dira; baliteke
Naturgintzak bat izatea, Artzai-
nen elkarteak beste bat, Aran-
tzazuko erakusketa bera han
egotea… Ikusteko dago, baina
proiektuen arabera antolatuko
da espazioa. Horrez gainera,
aurrealdean egin den beste erai-
kinak oroigarrien denda, baila-
rako turismo bulegoa eta komun
publikoak hartuko ditu. Eraikin
txikiagoa Misterioa da: topagu-
nearen eta elizaren tartekoa
litzateke. Hausnarketarako

“Pertsonek
landu
ditzaketen
alderdien
eskaintza da
Arantzazu”

ARANTZAZUKO FRAIDE FRANTZISKOTARRAIÑAKI BERISTAIN I

lekua izango da.
Hori guztia gestionatzeaz nor
arduratuko litzateke? 

Ostalaritza enpresa batek har-
tu du hori gestionatzeko ardura.
Zergatik ‘Gandiaga Topagunea’?

Hiltzeko unean esan zigun
Arantzazu gizatiartu behar zela
eta zentzu horretan naturara hur-
bildu da. Hasiera baten kultura-
topagunea izan behar zen, baina
kultura hori kendu egin dugu, kul-
tura elkarrekin topo egiteko auke-
ra bezala ikusten baitugu. Gan-
diagak zuen gizatasun zentzu
hori, pertsonek elkarrekin harre-
manak izan zitzaten nahi hori…
Bera izan da kulturan pertso-
naiarik esanguratsuena gurean
eta gizatiartu zentzu hori bete dela
uste dugu eraikin berriarekin.
Bestalde, bere lanari omenaldi-
txoa egite aldera, barruko gela
batek ere bere izena eramango du
eta aretoek, esaterako, artisten
izenak daramatzate: Oteiza, Chi-
llida… Aterpetxeak Villasante
izena hartuko du.
Arantzazu bere egunean moder-
nismoaren ikur izendatu zuten.
Kultura-guneak ere ildo horri jarrai-
tu nahi izan dio?

Monteros arkitektoak egin
zuen lehenengo proiektua, bai-
na ez zitzaigun askorik gustatu.
Tartean, fraide baten lagun
Migel Angel Alonso nafarrare-

kin egon ginen. Erabat txundi-
tuta utzi gintuen Arantzazuri
buruz zuen ikuspegiarekin. Otei-
zaren arrasto berekoa da Alon-
so eta berak egin zuen irakur-
keta ikusita, proiektua aurkez
zezala eskatu genion. Arantza-
zu biltzeko lekua da: eliza, fede-
aren topagunea; Asis aterpetxea,
bakarkako lanerako topagunea;
eta goiko aldea, kultura-topa-
gunea. Pertsonak landu ditza-

keen alderdi guztietarako
eskaintza bihurtu da Arantzazu.
Arantzazuren aurrealdeko itxura
erabat aldatu da Topagunearekin. 

Hori zen asmoa. Aurrealde-
ko eraikina ez zen egin turismo
bulegoa eta horiek guztiak har-
tzeko. Elizaren gunea biltzeko
sortu zen. Arkitektoak plantea-
tu zigun eran, bertaratzea sor-
presa izateko: behetik gora zato-
zela urrutitik ikusiko da dorrea

eta paseo eder bat egin beharko
da tamaina naturaleko aposto-
luak ikusteko; izan ere, gertutik
ikusteko eginak daude.  Gaine-
ra erromesaren irudia den oinez-
koentzako bidea errekuperatu
dugu; bide sare bat sortu dugu.
Arkitektura saria jaso berri duzue. 

Maila saria emango digu
frantziskotarrei arkitektoen
kolegioak. Basilikaren arkitek-
turagatik.

“Kultura elkarrekin
topo egiteko aukera
bezala ikusten
dugulako egin dugu
Topagunea”

“Paseo eder bat
egin beharko da 
tamaina naturaleko
apostoluak
ikusteko”

“Arantzazun
aspalditik genuen
aretoen faltari
erantzuna emateko
premia”

“Aurreko eraikinak
komunak, ibarreko
turismo bulegoa eta
oroigarrien denda
hartuko ditu”
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ENPRESA

Esandakoak

“Batzordeko
kideok eta
bazkideok
zuenganako dugun
eskerrik beroena
gordetzen du jaso
duzuen makilak”
LUIS AZPIAZU |
BATZORDEKO LEHENDAKARIA

“Protagonistarik
baldin bada, zuek
zarete, bazkideak;
eskerrik asko
gugan jarritako
konfiantzagatik”
ANGEL ITURBE |
SORTZAILEETAKO BAT

Euskal makila jaso zuten opari San
Andres kooperatibako sortzaileek 

Monika Belastegi

Olakua dorrearen aurrealdean
egokitutako taularen gainean
egin zieten omenaldia atzo, eguer-
dian, Oñatiko San Andres Etxe-
bizitza kooperatibako sortzaile-
ei: Anjel Mari Iturberi, Jose Luis
Ibarrolari, Jaime Agirreri,
Gurutz Jausorori, Teofilo Etxe-
goieni, Luis Mugarzari, Antonio
Mugarzari, Roberto Zubiari eta
Julio Romanori. Haiekin batera,
euren emazte eta senitartekoak
ere batu ziren ekitaldian.

Hunkigarria izan zen ekital-
dia. Kooperatibako gaur egungo
batzordeko kideek, banaka-
banaka, oparia eman zieten esku-
ra sortzaileei: euskal aginte maki-
la, hain justu ere, eta pozik eta
irribarretsu jaso zuten guztiek.
Jose Luis Ibarrola zenaren maki-
la haren alaba Itziarrek jaso zuen.
Horren ondotik Udalaren oroi-
garria ere jaso zuten Angel Biain
zinegotziaren eskutik. 

Omenduen emazteak ere
senarrekin batera ziren taula
gainean eta haiendako ere egon
zen oparirik: lore sorta ederra eta
Zahor txokolate kaxa jaso zuten.

ESKER HITZAK GUZTIENDAKO
Esker hitz ugari entzun ziren.
Batetik, kooperatibako batzor-
deko lehendakari Luis Azpiazuk
esan zizkienak sortzaileei hilda-
koen aldeko isilunea eskatu ondo-
ren: “Euskal makila hartu duzue.
Bihartik aurrera makila ikus-
ten duzuen bakoitzean, gogora-
tu sentimendu handia gordetzen
duela; batzordeko kide eta koo-
peratibako bazkideek zuengana-
ko dugun eskerrik beroena gor-
detzen du eta”.

Angel Iturbek ere egin zituen
hitz batzuk omenduen izenean
Olakua dorrearen parean batu
ziren guztiendako: “Batzordeari
eskerrak eman nahi dizkiogu 40
urte eta gero gurekin gogoratze-
agatik. Guk sortu genuen koo-

Kooperatibako

sortzaileei eta

haien emazteei

“eskerrik

beroenak” eman

nahi izan

zizkieten atzoko

omenaldiarekin

| OÑATIKO KOOPERATIBAKO SORTZAILEEI OMENALDI HUNKIGARRIA EGIN ZIETEN OLAKUA AUZUNEANETXEBIZITZA KOOPERATIBA

M.B.

Irudian sortzaileak haien emazteekin. Duela 40 urte sortu zuten kooperatiba orduko etxebizitza arazoari irtenbidea emateko. 414 eraiki zituzten.

peratiba eta etxeak egin geni-
tuen, baina hemen protagonis-
tarik bada, horiek zuek guztiok
zarete, kooperatibako bazkide-

ak. Eskerrik asko gugan jarri
zenuten konfiantza guztiagatik”.  

Oparien eta esker hitzen
ondoren, eta omenaldiari buka-

era emateko, ohorezko aurreskua
egin zieten sortzaileei Arkaitz
Bengoa eta Amaiur Zumalde dan-
tzariek.

Udal ordezkariek ere hartu
zuten parte omenaldian. Bederatzi oñatiarrei eki-
mena eskertzeko oroigarria eman zien Angel Biain
zinegotziak Udalaren izenean.

OPARI BANATZEA. Omenaldiaz gain beste hain-
bat ekitaldi ere egon ziren Olakuako jaietan. Esa-
terako, zapatuan bertso bazkaria izan zen Natur Es-
kolan Maialen Lujanbio eta Estitxu Eizagirrerekin.

BERTSO BAZKARIA.

• OLAKUA AUZOKO JAIEN BARRUAN EGIN ZIETEN OMENALDIA
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ASTEARI BEGIRA

DEBAGOIENA I 
• Alzheimer gaixoendako
oporrak antolatu ditu Afagik
Alzheimer edo bestelako
dementziak dituztenendako
oporraldiak antolatu dituzte.
Argibideak eskatzeko, deitu
943 29 71 18 telefonora. 

OÑATI I 
• Laixan euskara elkarteak
batzar orokorra egingo du
Etzi, eguaztena, batzarra egin-
go du Laixan elkarteak. Euren
egoitzan (Bidebarrieta 18) izan-
go da, 19:00etan (bigarren deial-
dia, 19:15ean).
• Bizikleta konponketa eta
bide-hezkuntza ikastaroa
Elkar Hezi ikastetxeak anto-
latu du ikastaro hori ekaina-
ren 23 eta 24rako, ikastetxean,
17:00etan. Izenematea zabalik
dago 943 78 28 70 telefonoan.
• Pasaia-Hondarribia mendi
irteerarako izenematea
Hilaren 19an, domeka, egingo
dute irteera hori Aloña Men-
di elkarteko mendi sailekoek.
Izena emateko azken eguna da
eguena, hilak 16. Bazkideen-
dako, 9 euro da; gazteendako,
6, eta gainerakoendako, 12.
• Musika eskolan matrikula
egiteko aukera dago
Musika eskolan matrikula egi-
teko epea etzi, eguaztena, buka-
tuko da. Matrikula egiteko,
joan euren bulegora 18:00eta-
tik 20:00etara bitartean.

• Ludotekako ikasturte
bukaerako jaia antolatu dute
Oporrak hartu aurretik, ludo-
tekako azken jaia ospatuko
dute ume eta gaztetxoek etzi,
eguaztena. Loramendi elkar-
teak antolatu du.

ARRASATE I 
• Emakume errefuxiatuen
gaineko erakusketa
Emakume Errefuxiatuakdela-
ko erakusketa ipiniko dute
herriko zenbait gobernuz kan-
poko erakundek hilaren 16an,
eguena, Monterronen. 
• Mendiko orientazioaren
gaineko ikastaroa
Emakume Txokoak antolatu
du ikastaro hori uztailaren 5,
7 eta 9rako, eta izenematea
zabalik dago hilaren 17ra arte,
egubakoitza, 943 79 41 39 tele-
fonora deituta. Autodefentsa
ikastaroa ere antolatu dute;
argibideetarako, deitu telefo-
no horretara.
• Arrasate Musikalen,
matrikulazio epea zabalik
Ekainaren 22ra bitartean
–egun hori barne– duzue musi-
ka eskolan izena emateko auke-
ra. Horretarako, joan euren
idazkaritzara, lanegunetan,
17:00-20:00 ordutegian. 4 urte-
tik aurrerako edozein matri-
kula daiteke. Leku kopuru
mugatua dagoenez, izenemate
ordena jarraituko dute talde-
ak antolatzeko.

BERGARAKO TRIKITI FESTARAKO, BAZKARIA ETA AFARIA ANTOLATU DITUZTE I 
Biotarako izenematea zabalik dago; jaialdia zapatuan izango da

Bergarako I. Trikiti Festa antolatu dute herriko zale-
ek. Kalejirak, erromeria eta, tartean, bazkaria eta
afari-merienda ere antolatu dituzte. Biotara joan
nahi dutenek zabalik dute izenematea Jardunen
(943 76 36 61), 20 eurotan, 15ean langabeenda-
ko. Eguaztena, hilak 15, da mugaeguna.

Horrez gain, ekitaldiak ordaintzen laguntzeko
txartelak salduko dituzte, eta egunean bertan ere,
San Martin plazan izango dira salgai. Saria da otza-
ra bat, eta 20:00etan egingo dute haren zozketa
Munibe plazan. Ekitaldiak 12:00etan hasiko dira,
eta azken ekintza izango da erromeria, 22:30ean.

ANTZUOLA I 
• Ondarreko jaietako
zozketako zenbaki saritua
745 izan da zozketan sarituta-
ko zenbakia. Saria da dozena
bat txuleta eta dozena erdi ardo
botila.
• Ingelesezko udalekuak
antolatu dituzte uztailerako
Ingelesa ikasteko udalekuak
antolatu dituzte. Izenematea
zabalik dago aste osoan, uda-
letxean edo liburutegian. 67
euro da.

ARETXABALETA I 
• Odol emaileei dei egiten
diete gaurko, astelehena
Odol-ateratzeak egingo dituz-
te gaur, astelehena, osasun
etxean, 16:00-20:00 ordutegian.
• Pastoral Barrutiko
txangorako izenematea
Ekainaren 25ean, zapatua,
Pastoral Barrutiko kideek
txangoa egingo dute. Aurten,
Nafarroara joango dira, Baz-
tan aldera. 40 euro da, auto-
busa, bazkaria eta bisita-
lekuetako sarrera txartelak
barne. Izena emateko, jo
sakristiara edo Herriko Pla-
zako bulegora.
• Tokiko Agenda 21en
batzarra bihar, martitzena
Tokiko Agenda 21en batzarra
egingo dute bihar, martitze-
na, udaletxeko ganbaran,
19:00etan. Herritar guztienda-
ko dago zabalik. 

Hitzorduak

Azken urteetan bezala, Aste Zapatista egingo dute aurten ere esko-
riatzarrek. Asteon izango da, gaur, astelehena, hasi eta eguba-
koitzera arte. Gaur eta bihar hitzaldiak egongo dira: Renta bási-
ca izenekoa gaur, 19:00etan, kultura etxean, eta Txiapaseko bizi-
modua izenekoa, bihar, 16:30ean, nagusien egoitzan. Eguaztenean,
De la calle filma emango dute 22:00etan, Inkernu tabernan, eta,
egubakoitzean, berriz, liburu bat aurkeztuko dute: Zapatismo y
utopía, hain justu ere, 19:00etan, kultura etxean. Asteari amaie-
ra emateko, zapatuan, hilaren 18an, Txiapas Eguna egingo dute.

Aste Zapatista egingo dute
gaurtik zapatura bitartean

| HITZALDIAK ETA FILMAK EGONGO DIRA ESKORIATZA

II. Patin Gaba egingo dute eguenean, hilaren 16an. Beraz, azken
egunak dira izena emateko. Horretarako jo MUk zentro bakoi-
tzean duen kirol zerbitzuetara. Bestalde, izena emateko orduan
zenbakitutako partaide-orria betez gero (ez da beharrezkoa),
eguenean egingo duten zozketa batean parte hartzeko aukera egon-
go da. 

Patin Gaberako hitzordua 22:30ean egin dute, Maiatzaren Bata
plazan, eta handik Arrasateko kaleetan barrena ibilaldia egingo
dute. Hala ere, ibilaldia hasi aurretik, istripuan hildako MUko bost
ikasleen aldeko minutu bateko isilunea egingo dute. Ibilaldia buka-
tu ondoren, Eroskiko aparkalekura joango dira eta han opari zoz-
keta egingo dute.

Azken egunak egueneko patin
gauean izena emateko

| 22:30EAN DA HITZORDUAARRASATE

Gimnasia erritmikoko taldeak erakustaldia egingo du etzi, eguaz-
tena. 16:30ean izango da, pilotalekuan, eta Antzuolako neskez gain,
Bergarako hainbatek ere hartuko du parte erakustaldian. Guztira
25en bat gimnastak jardungo dute; alebin, kadete, infantil eta gaz-
te mailetakoak, hain justu ere.

Sonia Correderak entrenatzen dituen gimnastek denboraldi poli-
ta egin dute. Hainbat txapelketatan parte hartu dute eta baita batzuk
irabazi ere. Besteak beste, Euskadiko Txapelketan urrezko domi-
na eskuratu zuten alebin eta infantil mailetan.

Gimnasia erritmikoko taldeak
erakustaldia egingo du etzi

EKAINAREN 11N ETA 12ANANTZUOLA |

Bergarako gaztetxea 5. urtemugako ekitaldietan murgilduta dago;
kartzela zaharreko eraikinean bost urte daramatzatela ospatzen
dihardute. Hala, gaur eta bihar, malabare ikastaroa egongo da
16:00etan, nahi duen edonorendako. Bestalde, gaur, astelehena
irratsaio berezia egingo dute Gazte Asanbladako kideek Txapa
Irratian. Bihar, berriz, zinema antolatu dute: 22:00etan, Haz lo
que debas filma emango dute. 

Eguaztenean, serigrafia tailerra egongo da; 16:00etan hasiko
da, eta oihala eramanez gero, nork bere arropa diseinatzeko auke-
ra egongo dela aurreratu dute Gazte Asanbladako kideek.

Malabare eta serigrafia ikastaroak
gaztetxearen 5. urtemugan

| ZINEMA ERE EGONGO DABERGARA

Dorleta auzoan egingo dituzten lanak azaltzeko berbaldia egingo
dute Juan Carlos Bengoa alkateak, Hirigintzako zinegotzi Josu Ezkur-
diak eta Ingelar enpresako ordezkari batek gaur, astelehena, kul-
tura etxean, 18:00etan. Behin azalpenak eginda eta iradokizunak
jasota, Hirigintza batzordeak aldaketak egingo ditu, eta hileko oso-
ko bilkuran onartu beharko dute proiektua. Hortik aurrera, ale-
gazio epea zabalduko dute. Lau fasetan banatu dituzte egin beha-
rreko lanak: lehenengoan –dagoeneko egin dute–, aparkalekuak jarri
gura zituzten; bigarrenean, etxe bitarteko urbanizazio lanak; hiru-
garrenean, Aranburuzabala aldeko zubia eta pasagunea berritzea;
eta azkenekoan, HUHEZI ondoko errepidea berrantolatzea.

Dorleta auzoko lanen berri
emateko berbaldia gaur, astelehena

| KULTURA ETXEAN, 18:00ETAN ESKORIATZA

Albiste izango da



Zer eskatuko zenioke Realeko presidenteari?

Sarean harrapatuta

Ekainaren 20an jakingo dugu zein den
Realeko presidente berria. Bitartean,
kanpainan sartuta daude presidente izate-
ko hiru hautagaiak: Migel Fuentes, Peio
Gibelalde eta Migel Santos. Goiena.net-eko

blog komunitatean kanpaina jarraitzeko
blog bat egin dute: www.goiena.net/blo-
gak/reala. Horrekin batera, eztabaida ere
jarri dute Goiena.net-en: zer eskatuko
zenioke Realeko presidente berriari? 

REALARENDAKO AHAL
DEN LANIK ONENA EGIN 
Lan egin dezala, baina ondo. Nik
hau eskatuko nioke: kirol proiek-
tu sendo eta iraunkor baten oina-
rriak jartzea; gipuzkoarrak kon-
tuan hartzea; harrobia lantzea;
atzerritarrak beharrezkoak bai-
no ez direnak izatea; inbertsioak
ondo egitea; Europako txapelke-
tetan sartzea gutxieneko helbu-
rua izatea; futbol zelai berri edo
eraberritua; ilusioa piztea; erro-
mantiko jarri gabe, Realarengan-
dik ahal den hoberena lortzea.  

Atxabaltatik / www.goiena.net

GIPUZKOAKO TALDE ETA
JOKALARIAK BATU
Realak egin behar duena da
Gipuzkoako talde eta jokalari
denak lotzea. Beste probintzie-
tako taldeek egin dezatela aurre-
ra eurena denarekin. Guk era-
kutsi dugu gurearekin nahikoa
dugula, baina besteek zer?

Presidente berriari esango
nioke Nihat eusteko, talde lehia-
kor bat egiteko eta ilusioa sorra-
razteko neurriak hartzeko.

Aupa Real / www.goiena.net

EUSKAL JOKALARIEKIN
EGINDAKO TALDEA
Euskal talde moduan euskal joka-
lariak erabili beharra dauka,
Nihat-en tankerako 3-4 atzerrita-
rrekin. Horrela, herriaren talde

bat izango da euskal jokalari lehia-
korrekin. Taldearen kalitatea igo-
tzeko atzerriko jokalariekin tal-
dearenganako ilusioa handitu eta
emaitzak hobetu egingo dira.

Horregatik, Reala talde gipuz-
koarra bai, baina Euskal Herri-
koa ere badenez guztiari begira
lan egin behar du. 

Herritarra / www.goiena.net

REALZALEEN JOKAERA
EZ DA EGOKIA IZAN
Argi dagoena da Reala kristoren
taldea dela, baina azkeneko urte-
etan zaleek ilusioa kendu dida-
te. Taldea ondo doanean denok
aupa Real esaten, Anoeta gorai-
no beteta, harmailetan izuga-
rrizko giroa, jokalari txarrena ere
animatzen eta nahiz eta galtzen
joan zaleak deskantsurik barik
bultzatzen. Eta aurten zer? Pena-
garria iruditzen zait gaur egun-
go realzale askoren jokaera.

Real / www.goiena.net

GUTXIAGO KOBRATU
DEZATELA JOKALARIEK
Presidenteari hau eskatuko nio-
ke: futbolari guzti guztiek solda-
ta berdina izatea, askoz gutxia-
go kobratzea, eta soberan dago-
en diruarekin harrobia lantzea,
jokalari gehiago prestatzeko eta
horrela lehiakortasun sanoa ego-
teko. Eta hori bera eskatuko nio-
ke LFPri ere.

28akin / www.goiena.net

MONARKIAREN IKURRAK
KENDUKO NITUZKE
Bi gauza eskatuko nizkioke pre-
sidente berriari: izena aldatzea
Real izena lotsagarria baita; ezku-
tuan borboitarren koroa irain-
garriaren ordez txapela ipintzea.
Bazkideek ere badute zer esan.

Ni / www.goiena.net

TALDE EUSKALDUNA
ETA HEMENGOEKIN
Real euskaldun bat bultza-
tzea nahi nuke, euskaraz
gehiago mintzatzen dena,
jokalari euskaldun gehiago
dituena, eta euskal taldee-
kin anaiarteko erlazioa due-
na.

Horretarako ez nuke
harrobia soilik Gipuzkoan
landuko. Hor daude beste
probintziak eta ahaztuta dau-
kagun Iparraldea ere.

Kokoteraino nago real-
zale eta athleticzaleen arte-
ko umekeriekin. Batzuk erge-
lak eta besteak ergelagoak.
Ondo dago lehia egotea bi tal-
deen artean, baina horixe,
lehia. Gora euskal talde guz-
tiak! 

Manu / www.goiena.net
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Iritziak

Isilpekoak

Halaxe erantzun digute

• Konpondu beharreko espaloiak

Aste honetan bi txistu jaso ditugu arazo beragatik kexatzen.
Bata, Arrasatetik iritsi zaigu; antza denez, Obenerreka kaletik
jaisten, Gelma parean, emakumezko bat jausi egin da asteon
espaloiko baldosak apurtuta daudelako. Bigarrena, Eskoriatza-
tik iritsi zaigu eta zentzu berean da: San Pedroko espaloian
laban eginda emakumezko bat jausi egin dela. Bietan, “udalari
eskatzen diogu herritarren segurtasunagatik besterik ez bada,
konpondu ditzatela gure herriko espaloiak”, eskatzen dute.

• Zorionak, Eskoriatza!
Joan zen astean egin zuten azoka Eskoriatzan, eta horren
kontura, txaloak bidali dizkigu irakurle batek: “Zorionak,
Eskoriatzako azokaren antolatzaileei eta bertara hurbildu
ziren guztiei! Primerako azoka izan zen, urtero legez! Eta ondo
egindakoa txalotu behar denez, ba horra nire txaloak eta animu
onak hurrengo urterako ere!”.

• Jaunak, zulo horiek konpondu!
Asteon ere errepideko arazoak txistu tartean: “Salatu nahiko
nuke Antzuolara bidean, Bergaratik, errepideak leku batzuetan
dituen zuloak. Burubiko baserria igarota, zabortegi zaharreko
bihurgunearen parean, autoak jauziak egiten ditu dauden zulo
guztiengatik. Gutxienez hamar zulo daude bata bestearen
jarraian. Konpondu egiten dituzte lantzean behin, baina,
jaunak, zulo horiek konpondu behar den moduan. Gaur zuloa
tapatu eta bihar berriz zuloa egiten da-eta zuen konponketa
horiekin! Eta, jakina, autoa ez bada telebistan aspaldi honetan
agertzen diren horietako lasai eta gidatzeko erraza, ba horixe,
autoaren atzeko aldeak derrape antzeko zerbait egiten dizula”.

943 76 92 71
goienkaria@goiena.com 

Zerbait esateko daukazula? Deitu edo idatzi e-posta. Zeri txaloak,
zeri txistuak… Eta sail honetan aterako ditugu zure komentarioak.

Kalamuaren
erabilera
terapeutikoa
debekatu dute
AEBetan. Gurean
onartu egin
beharko litzateke

Ez dut inoiz hartu kalamurik, bai-
na erabiliko nuke behar izanez
gero. Kontu horretan, hurbilago
nago Kanadatik (han onartu egin
zen kalamua erabiltzea helburu
terapeutikoekin) AEBetatik bai-
no. Azken horretan pentsatzen
dut fundamentalismo kristaua-
ren eraginez onartu dela debekua.

JOXE ARANTZABAL |
MINBIZIA IZAN ZUEN

AEBetako erabakia atzerapauso
handia da. Badakigu kalamuak
bere onurak dituela: antsietate
kasuetan, analgesiko modura eta
gaixotasun terminalekin, esate-
rako. Gurean sozialki, behintzat,
onartuta dago. Estatuko leku
batzuetan hasi dira erabilera
horrekin merkaturatzen.

IÑAKI AGIRIANO |
LARRIALDIETAKO ARDURADUNA

Gerraren gizon, heriotza zigorra-
ren bultzatzaile, Kiotoko protoko-
loa ukatzen duen G. Bushek ez du
marihuanaren onura osasunga-
rrietan sinisten, AEBetako hamar
estatutan onartuta egon arren. Era-
bilera terapeutiko horren kontra
daudenek hausnartu egin dezate-
la, Bushen politikekin bat datoz eta.

IÑAKI PIERRUGUES |
PSE-EE-KO ZINEGOTZIA

Legeztatu egin beharko litzateke.
Egunero erakusten da osasune-
an onurak dakartzala: insomni-
oa, kimioterapiaren ondorioen-
tzako, anorexia… Egia da kultu-
ra gutxi dagoela eta gobernuari
interesatzen ez zaiolako ez dela
legeztatzen, baina sinistuta nago
bi urte barru legez aldatuko dela.

JOSE LUIS ALCAIDE |
KLOROFILA DENDAKOA



Jatorrizko diseinua Goio Arana | Maketazioa Imanol Soriano | 
Maketazio laguntzailea Kepa Martelo | Testuen zuzenketa Karmele Etxabe |
Publizitate arduraduna Gotzon Arzelus | Diseinu arduraduna Iñaki Iturbe |
Harpidetza eta banaketa arduraduna Marta Leturia | 
Administrazio arduraduna Agurtzane Gaintzarain

Zuzendaria Eneko Azkarate
Erredaktore burua Monika Belastegi
Erredakzioa Marijo Deogracias, Jokin
Etxebarria, Jon Unamuno, Jasone Zabala 
eta Larraitz Zeberio.

ASTELEHENEKO GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen orri hauetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

PPrreessiiddeenntteeaa Estepan Plazaola

ZZuuzzeennddaarrii  nnaagguussiiaa Iñazio Arregi
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IRITZIAK

Zorroztailea

Egunkarietan irakurri dugu

LASAITASUN TXIKI BAT

55.000 milioi dolarrekoa da kopurua; lasai-
tasuna ematen du, baina hala eta guztiz ere
ez da nahikoa, nahiz eta Brown ministro
ingelesak hitzarmena historikotzat jo duen.
Ezabatutako zorra munduko txirotasuna
erdira jaisteko beharko litzatekeenaren
%10 da bakarrik, NBEaren 2015erako hel-
buruen barruan.

HITZARMEN HISTORIKOA

Atzo lortutako hitzarmena urrats erabaki-
garria da probreziaren aurkako borrokan.
Egia da, gobernuz kanpoko erakundeek
esan zuten bezala –denborarik galdu gabe–,
ez dela nahikoa, baina kasu honetan kexua
beranduago egin beharko zuketeen, eta
ospatu, herrialde aberatsen erretorika gau-
za konkretuetan gauzatu dela.

AFRIKA HELBURU

Zortzien taldea saiatu behar da orain, hitzar-
tutako guztia gauzatzen; ez dadila bidean
geratu, ez dadila izan herrialde aberatsen
aurpegia zuritzeko neurria. Alboko konti-
nentean, batik bat alde subsahararrean oso
egoera latza bizi dute. Atzera egin ez, bai-
na laztasun hori leundu egin dezakegu.

POBREZIAREN KONTRAKO URRATSA

Komeni da argitzea, ez gaudela zortziko tal-
deari berehalakoan etorri zaion eskuza-
baltasun kasu baten aurrean;  justizia sozial
kasua da. Eta horrekin batera beharrezko
solidaritatea ere bada. Azken batean, gizar-
te garatuek mendeetan egindako espolia-
zioaren ondorio da gaur egun zorra kitatu
zaien herrialdeek bizi duten egoera.

Editoriala
2005-O6-12

Editoriala
2005-O6-12

Editoriala
2005-O6-12

Editoriala
2005-O6-12

‘El Pais’ ‘El Mundo’ ‘El Diario Vasco’ ‘Deia’

Tira, tira...

Jota Jota Arrieta

Le Tour. Txirrindularitza gus-
tuko dugunontzako mantso-man-
tso bada ere, badator Tour-a. Due-
la urte batzuk karrerarekin goza-
tzen bagenuen ere,  azken
urteetan ‘gure’ ziklisten balen-
triekin gozatzen ikasi dugu. Iaz
berriz ‘gure’ ziklistak Tour aurre-
tik denok aho zabalik utzi eta
gero, Tour-ean zein baino zein
kaskarrago ibili ziren. 

Baina zaleok, horrenbeste
dakigun zaleok, munduko zale-
tuen artean zaletu adituenak
garenok, bagenekien porrotaren
zergatia (adi maltzurrok, porro-
taren diot ez porrotarren): azka-
rregi ekin zioten irabazteari.
Bagenekien ezinezkoa dela luza-
roan eustea gorputzaldi bete-
beteari. Eta horrela ezin da. Eta
guk bagenekien. Eta eurek,
berriz, ez. Montxo ’Berria’ | 2005-VI-12

Egunkarietako harribitxiak

GIPUZKOAKO
HONDARTZEN
DENBORALDIA HASI DA
Donostian eta Zarautzen izan
ezik, eguaztenean hasiko da
hondartzen denboraldia
Gipuzkoan. Oro har,
hondartzen zein uraren
egoera nahiko ona da. Egoera
kaskarrena duten hondartzak
dira: Ondarbeltz eta
Saturraran, Mutrikun eta
Oribizar, Orion.

‘Deia’
2005-06-12

BATERIA KARGATUTA
Energiaren Klusterrak uste du
sektoreko eremu jakinetan
Euskal Autonomia Erkidegoa
nagusi izan daitekeela,
lehiaren erdigune bihurtu,
lidergoa sendotu, eta energia
arduraz kontsumitzen bada.
Hala, helburu zehatza eskura
du Energiaren Klusterrak:
Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako enpresak
Europan energiaren eremu
zehatzetan nagusi izatea.
Horretarako gai dela eta
lortzeko, sektoreko 27.000

langileak jo eta su jardungo
dutela azaltzen zuen atzo
Berriak. 2008ra bitartean lortu
nahi dute EAE lehiaren
erdigune nagusietakoa
bihurtzea, etxeko hainbat
enpresaren lidergoa sendotzea
eta energiaren erabilera
arduratsua bermatzea.
Datozen lau urteotarako plan
estrategikoa hiru helburu
horiekin laburbildu du
Energiaren Klusterrak.

‘Berria’ 
2005-06-12

Izena, izana,
ondorioa

Detour. Aurten berriz... zero.
Aldapan behera ere ipurdia altxa
beharra dute aurrera egiteko.
Iaz sikiera Tour-aren aurretik
izan genituen, izan, alegeratzeko
motiboak. Ez dute lotsarik. Eta
gure artean, jakintsu totalak gare-
non artean dudaren hazia ernal-
tzen hasia da. Zer ez diote bada
ematen? Maitasuna akaso? Ez al
dute bada nahikoa kobratzen
dutenarekin?

Glamour. Tira, heltzekotan
dagoen iraultzaren abisu gisa,
tropeleko proletarioak hasi dira
karrerak irabazten. Hor da Iñigo
Landaluze, profesional egin zene-
tik lehenengo karrera irabazten
inortxok ere espero ez zuenean.
Bueno, hemengo zaletuok, jakin-
tsu totalok, espero genuen bai,
jakin badakigu eta izenak izane-
ra daramala. Iñigoren kasuan
begibistakoa da: Landaluze, lan
eta luze, emaitza segurua.

“Iaz ‘gure’ ziklistak
Tour aurretik denok
aho zabalik utzi eta
gero, Tour-ean zein
baino zein
kaskarrago ibili
ziren”

“Hor da Iñigo
Landaluze,
profesional egin
zenetik lehenengo
karrera irabazten
inortxok ere espero
ez zuenean”

Landaluzek horiz jantzi

du Euskaltel Dauphinén.

Euskaltel Euskadiko

Iñigo Landaluze txirrin-

dulari euskalduna lide-

rraren maillot horia 

jantzita abiatuko da

Grenobletik Dauphiné

Libereko azken etapan.

Atzoko bigarren postuak

garaipenarekin amets 

egiten uzten dio, 3

minutuko aldea atera-

tzen dion Lance

Amstrongen neurriko

aurkarien aurrean.

Landaluzek borroka

gogorra du gaur txirrin-

dulari handien aurrean.

’El Mundo’ | 2005-05-11
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Xabier Urtzelai

Gizonezkoena baino ordu erdi
lehenago izan zen emakumezko-
en lasterketa, eta gura beste esker-
tu zuen hori lasterketako ira-
bazle Simret Sultan eritrearrak.
Bistan zen lehenago edo geroago
euria bota behar zuela, baina lai-
noek gizonezkoen lasterketara

tsita, erritmoa aldatu, apur bat
estutu, eta berehala eskuratu
zuen hainbat metroko abantaila.
Keniarrak ezer gutxi egin ahal
izan zuen, eta joan den urtean
Cristina Petitek egindako marka
(15:37) hamabi segundotan hobe-
tuta irabazi zuen Simretek (15:25).

GIZONEZKOAK, ESTU-ESTU
Lasterketa amaitutakoan aitortu
zigunez, gizonezkoetan azkarre-
na izan zen Soi Edwinek argi zeu-
kan lasterketan bera izango zela
azkarrena. Lau tanta nahikoa
izan ziren lurzorua bustitzeko.
Proban esku hartutako 21 korri-
kalariek batera egin zituzten las-
terketako lehenengo lau itzuliak.
Tartean ziren Asier Osinaga eta
Ritxar Fernandez oñatiarrak,
ahal zuten moduan eusten: “Afri-
karrek gura izan duten arte ibili
gara eurekin; aspertu direnean,

AINTZANE AGIRRE

Soi Edwin, Sahla Warga eta Habotay Kiflectsion podiumean; afrikarrak izan ziren bi lasterketetan lehenak helmugaratzen.

Bi segundoko aldearekin, Soi Edwin
kenyarra izan zen azkarrena (13:54) 

GIZONEZKOEN LASTERKETA HASI ZENERAKO LURZORUA BUSTITA ZEGOEN; LASTERKETA BALDINTZATU ZUEN HORREKOÑATIKO III. HERRI LASTERKETA I 

arte itxoin zuten. Lurzorua lehor
zegoela, erritmo bizian hasi ziren
lasterketako bederatzi emaku-
meak. Lehenengo bi itzuliak bate-
ra egin zituzten, baina bosgarren
itzulirako Simret Sultan eta Joan
Aiyabei ziren lasterketan agin-
tzen. Horrela egin zituzten beste
bi itzuli, baina Eritreakoak, gor-
putzaldi hobean zegoela eraku-

aurrera egin dute. Ikustekoa da
nola dabiltzan, joan den astean
euretako bik zazpi minutu eta
berrogei segundo baino gutxiago
egin zuten  3.000 metroko laster-

Emakumezkoetan, Simret

Sultanek 12 segundotan hobetu

zuen Cristina Petiteren marka

Oñatiarren artean, Ritxar

Fernandez 9.a izan zen (15:00) eta

Asier Osinaga 16.a (16:26)

Afrikarrak hainbat
managerrenak
ziren; lehia handia
izan zuten, batez
ere bihurguneetan

Emakumezkoetan
bai, baina
gizonezkoetan ez
zuten hobetu
probako errekorra

ketan”, esan zigun Ritxarrek pro-
ba eta gero. Esandako moduan,
laugarren itzulitik aurrera hasi
zen afrikarren arteko lehia; eta
zelako lehia, gainera. Zailtasunak
zituzten bihurguneak gura
moduan hartzeko, eta aurrea
hartu guran, dantzan ikusi geni-
tuen ukalondoak. Bat baino
gehiago ahalegindu zen errit-
moa aldatu eta gainontzekoak
atzean uzten, eta 1.111 zenbaki-
dun Soi Edwin izan zen hori lor-
tzeko gauza.

Lasterketa amaiera estua izan
zen; bi segundoko aldeagatik ira-
bazi zuen kenyarrak. Podiume-
ko beste bi postuak ere garesti
egon ziren; segundo bateko alde-
agatik gailendu zitzaion Sahla
Warga etiopiarra Habotay Kiflec-
tsion eritrearrari. Probako erre-
korrak, baina, Peter Kamais-en
esku jarraitzen du (13:02).
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LASTERKETA

OÑATIKO III. HERRI LASTERKETA

• OÑATIN EGINDAKO HERRI LASTERKETA IRUDITAN

Gaztetxoen mailako lasterketetan, mutiletan Jokin Etxabe helmugaratu zen lehenengo, eta nesketan, Sara Gomez. Simret Sultan, lehenengo itzulietatik lasterketan agintzen.

Zeukana emanda zeharkatu zuen helmuga Soi Edwinek. Jose M. Murua hernaniarra izan zen probako beteranoa (20:20).

Sailkapena

GIZONEZKOAK 

1. Soi Edwin Cheruiyot (13:54)
2. Sahla Warga (13:56)
3. Habotay Kiflectsion (13:57)
4. Joseph K. Chirlere (13:59)
5. Kidane Tadese (14:04)
6. James Mibei (14:10)
7. Akoudaqui Mouhcine (14:20)
8. Jose Fuentes-Pila Ortiz (14:27)
9. Ritxar Fernandez Alcala (15:00)
10. Pedro Muñoz del Pozo (15:00)
11. Cipri Burcio Encabo (15:05)
12. Manu Hurtado (15:07)
13. Julio Pascual Gonzalez (15:31)
14. Ricardo Veleda Prieto (15:42)
15. Agustin Jimenez (16:01)
16. Asier Osinaga (16:26)
17. Clemente Jesus Bravo (16:27)
18. Julio Pascual Gonzalez (17:51)
19. Rafael-Ignacio Ramirez (18:24)
20. Luis Mari Samaniego (18:43)
21. Jose M. Murua Mendizabala (20:20)

EMAKUMEZKOAK

1. Simret Sultan (15:25)
2. Joan Aiyabei (15:41)
3. Mamitu Daska (15:54)
4. Mersha Alemayitu (16:02)
5. Ruhama Shauri (16:08)
6. Meserat Worku (16:13)
7. M. Jose Pueyo Bergua (16:37)
8. Nieves Zarza Martinez (16:43)
9. Estitxu Urrutia (17:10)

“Banekien gorputzaldi
onean nengoela, eta kon-
fiantza osoa nuen. Ez da
lasterketa gaitza izan,
ez dut sufritu. Euriak
kalte egin digu guztioi;
bihurguneetan larri ibi-
li gara lurzorua labain-
kor zegoen-eta”.  

“Lasterketa hasi
aurretik banekien
irabazi egingo nuela”

SOI EDWIN |
KENYA

• IRABAZLEEN ETA IBARREKO ORDEZKARIEN ADIERAZPENAK

“Joan den urtean ez
bezala, aurten lasaiago
hasi dugu lasterketa. Ni
oso lasai etorri naiz, las-
terketaz gozatzera.
Orain, uztailean atseden
hartuko dut eta abuz-
tuan hasiko naiz Beho-
bia prestatzen”.

“Aurten, gutxienez,
lau itzuli egin
ditugu afrikarrekin”

RITXAR FERNANDEZ |
OÑATI

“Eskerrak gure laster-
ketan ez duen euririk
bota, ez nuke gurako.
Hasieran taldearekin joa-
tea erabaki dut, eta gero
egin dut beste lasterkari
batekin aurrera. Hura
atzean utzita irabazi dut;
ez da gogorra izan”.

“Proba ez da
gogorra izan, ondo
helmugaratu naiz”

SIMRET SULTAN |
ERITREA
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FUTBOLA

AINTZANE AGIRRE

Bizkaiko kostaldetik etorri ziren Aretxabaletara nazioarteko txapelketa irabaztera.

Ikastolen jaiak futbola erabili 
zuen umeen topagune izateko

Jon Unamuno

Asteburuan Aretxabaletan 11-12
urte bitartekoen nazioarteko txa-
pelketa ospatu da. Antolakun-
tzaren helburuetariko bat Ikas-
tolen jai guztiak batzea izan da
kirol ekitaldi baten bidez. Egon
den giroa ikusita, helburu hori
ondo bete da. Guztira 12 taldek
hartu zuten parte txapelketan
eta, benetan, partidu politak iku-
si ziren Ibarran. 

Ez zen futbolera bakarrik
mugatu asteburu honetako egi-
taraua. Taldeen artean harre-
mana bultzatzeko zenbait ekin-
tza antolatu zituzten. Finaletan
talde batzuek besteak animatzen
zituztela ikusita, taldeetako joka-
larien artean harreman ona egon
dela azpimarratu daiteke. Joka-
lari baten guraso batek esan zuen
moduan “horrelako txapelkete-
tan kanpoko jendearekin harre-
manetan jartzea oso garrantzi-

Euskal Herrian Ikastolen jaia ospatu

duten hainbat ikastetxe egoteaz gain,

Gales, Eskozia eta Frantziako taldeek

ere parte hartu zuten Ibarran jokatu

zen txapelketan

KILOMETROAK 2005 BARNEAN ARIZMENDIK ANTOLATU ZUEN TXAPELKETANAZIOARTEKO FUTBOL TXAPELKETA I 

tsua da”, izan ere, etorkizunera-
ko irakaskuntza oso baliotsuak
izaten dira halakoak.

Kilometroak 2005ek egiten
diharduen lana ere aipatzekoa da.
Ekintza asko egiten dabiltza
urriaren 2ko zitari begira. Gai-
nera, adin desberdinetako jendea
erakartzea lortu dute eta hori ez
da erraza izaten. Hurrengo urte-
ra begira, Bergarako Aranzadi
Ikastolaren kide batek zera esan
zuen: “Oraindik ez dugu egita-
raurik prestatu”, beraz denborak
emango digu horren berri.

DENAK IRABAZLE
Txapelketa denetan egoten da
irabazlea eta honetan ere egon
zen: Sopelako Ander Deuna Ikas-
tola. Hala ere, izandako espe-
rientziarekin, ume denek iraba-
zi dute zerbait baliotsua: kanpo-
tarrekin harremana.  Ea
antolakuntzakoek zerekin harri-
tzen gaituzten hurrengoan.

“Gustura pasatzen dihardut txa-
pelketan. Galesekoekin, esate-
rako, taldeko Jon Ander Alber-
diri esker, berriketan jardun
dugu”, esan zuen Jon Anderrek. 

JON ANDER I

ARIZMENDI IKASTOLA

• HONELA IKUSI ZUTEN PARTE-HARTZAILEEK

“Kanpoko taldeen kontra jokatzea polita da. Has-
teko Aranzadi eta Frantziako Le Parge taldearen
kontra jokatu dugu eta eurekin harreman ona egin
dugu. Gauerako jaialdi bat antolatu digute eta izu-
garrizko gogoak ditugu”, aipatu zuten zapatuan.

IKER, JONATAN ETA ENEKO I

SOPELANAKO ANDER DEUNA IKASTOLA

“Esperientzia oso polita da txapelketa
honetan parte hartzea. Jende berria eza-
gutzeko aukera ona da. Ostiralean etorri
ginen eta dena ondo antolatuta dute: txoz-
nak, jaialdia, bazkaltzeko gunea... ”. 

AITZOL ETA ANDONI I

ARANZADI IKASTOLA

“Oso pozik gaude egin diguten harrerare-
kin. Hori bai, belar naturalean jokatzera
ohituta gaude eta gogorra egin zaigu belar
artifizialean jokatzea. Keinuen bidez elkar
ulertzen dugu jokalariekin”, esan zuten.

MAEBA ETA MIQUEL I

BORDELEKO LE PARGE KLUBA

Esan zuten bai inkesta egiterako orduan, ezagunak izan-
go zirela txapelketa eurak irabaziko zutelako. Esan eta
egin. Galestarrak zituzten aurrean finalean eta 0-1 gal-
tzen hasi arren, 3-1 irabaztea lortu zuten. Txantxiku Ikas-
tolakoak hirugarrenak izan ziren eta oso ondo jokatzen
dutela erakutsi zuten. Bosgarrenak izan ziren Aranzadi
Ikastolakoak eta hamargarrenak Arizmendikoak. Futbola
tresna gisa hartuta, lagun asko egin ziren asteburuan. 

Finalean sopelarrek 3-1
irabazi zuten Rhondda
galestarren kontra 

Nazioarteko futbol txapelketa ez zen futbolera bakarrik
mugatu. Antolakuntzakoek umeen arteko harremanetan
ere pentsatu zuten. Hori lortzeko, Marsel magoaren ikus-
kizunaz gozatzeko aukera izan zuten parte-hartzaileek.
Magiaz gain, zapatu iluntzean jaialdia izan zuten musi-
ka eta freskagarriekin. Bazkaltzeko gunea ere gertu zego-
en taldeek nahi zuten momentuan bazkaltzera joateko.
Beste behin ere, antolakuntzak bere lana ondo bete zuen.

Futbolaz gain, txapelketa
eramangarria izateko, beste
ekintza batzuk antolatu ziren

Galestik bi talde, Eskoziatik bat eta Frantziatik beste bat
etorri ziren txapelketara. Denak hainbat ikastolatatik eto-
rritakoak ziren, Frantziako Le Porge ezik. Urtero euren
zelaietan txapelketa bat antolatzen dute eta Arizmendi
Ikastolakoak gonbidatzen dituzte bertan parte hartzera.
Britainia Handitik etorritako taldeak hango ukituarekin
jokatu zuten txapelketan; joko gogorra, mugan batzue-
tan, ezohikoa guretako adin hauetan.  

Gales, Eskozia eta Frantziako
taldeek nazioarteko ukitua
eman zioten txapelketari
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MENDI MARTXA

J.J. ARRIETA

Egiten zuen beroarekin praka motzak eta kamiseta arina egokienak. 

Eguraldia lagun izan zuten 

parte-hartzaileek eta, ondorioz,

paraje ederrez gozatzeko aukera

paregabea izan zuten 

Jon Unamuno

Badira 10 urte Txikirri-Txikirri
mendi martxa hasi zela. Bittor
Arrieta eskoriatzar mendizale-
ak bizia galdu eta gero hasi zen
Txikirri-Txikirri (poliki-poliki,
baina gelditu gabe). Hala ere,
bizia galdu duten Eskoriatzako
mendizale guztien oroimenez
egiten da mendi martxa hau.

230 mendizale ausart batu
ziren goizeko 7:00etan Eskoria-
tzako plazan. Gehiengoa Deba-
goienekoa zen, baina Bilbotik,
Azkoititik edo Urretxutik ere
etorri ziren mendizaleak. 40 km
zituzten betetzeko eta tartean
Jarindo, Mugarriluze, Deguri-
xa eta Kurtzebarritik pasatu
ziren. Eguraldia aproposa zen
horrelako ibilaldi baterako eta
parte-hartzaileek inguruaz goza-
tu ahal izan zuten.

Halako proba luzeetan jana-
ria eta edaria beharrezko izaten
dira. Hori dela eta, ibilbidean
behar hauek asetzeko postuak
ipini zituzten antolakuntzako-
ek. Ura, freskagarriak eta frui-
tu lehorrak ez ziren falta pos-

Hildako
mendizaleak
oroitu
zituzten
Eskoriatzan

tuetan eta mendizaleek asko
eskertu zuten indarrak berres-
kuratzeko.

BAKOITZA BERE MARTXAN
10:49an heldu zen lehenengo par-
te-hartzailea: Javi Martinez. Hala
ere, gehiengoak sei ordu baino
gehiago behar izan zituen ibilal-
dia osatzeko. Hori bai, ibilaldian
kontrol leku batzuk zeuden eta
bertan parte-hartzaileek euren
txarteltxoa zulatu beharra zuten.
Horrela, amaieran, bertan egon
zirela ziurtatzen duen diploma
jaso zuten.

Bukaeran, Eskoriatzako pla-
zara heldu ahala, gazta, freska-
garriak eta xanpainarekin, bes-
teak beste, indarrak berresku-
ratzeko aukera izan zuten. 

230 mendizale
ausart batu ziren
goizeko 7:00etan
Eskoriatzako
herriko plazan

BOSGARREN EDIZIOAN 230 PARTE-HARTZAILE BATU ZITUEN ESKORIATZAKO MENDIZALE HILDAKOEN OROIMENEZKO MARTXAK TXIKIRRI-TXIKIRRI I 

• PARTE HARTZAILEEN ESANAK

MARTIN I

“Bakarrik egin dut ibilaldia,
nire martxan. Pedro Zalama
eta biok orain dela urte
batzuk ere parte hartu
genuen Txikirri-Txikirri
mendi martxan”, esan zuen.

ARRASATE

JAVI I

“Asko gustatzen zaizkit horre-
lako probak eta martxa hau
egiten dudan bigarren aldia
da. Nire martxa hartuta, ondo
bete ditut kilometroak”, esan
zuen lehenak.

ARETXABALETA

JOSEAN, JULEN ETA VICTORINO I

“Eguraldi aproposa izan dugu eta leku
ederrak ikusi ditugu. Elgea parke eoli-
koko inguruak ez genituen ezagutzen eta
asko gustatu zaigu. Beste probatan ere
aritzen gara, Mendata mendiko mara-
toian esaterako”, adierazi zuten.

ARRASATE
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MOTO-KROSA

DEBAGOIENEKO MOTO GIDARIAK EDERKI ARITU ZIRENEUSKAL HERRIKO TXAPELKETA I

AINTZANE AGIRRE

Jende asko hurbildu zen atzo Mojategiko zelaietara motor hotsen artean gozatzera.

Kronometratzaileekin izandako

arazoengatik epaileek ezin izan

zuten atzo sailkapenik egin

Giroa ederra izan zen eta 800 ikusle

inguru gerturatu ziren Mojategiko

zelaietaraino proba ikustera

Jasone Zabala

Motor hotsen artean jokatu zen
atzo Arrasateko Motorzale Elkar-
teak antolatutako Arrasateko
Moto-kros Saria; Euskadiko txa-
pelketarako puntuagarria den
bigarren proba izan zen atzo
Arrasaten jokatutakoa. Epaileek
kronometratzaileekin izandako
arazo bat dela eta, atzo sailkapen
barik gelditu ziren, ondorioz,
ASTELEHENEKO GOIENKA-
RIAk ezin izan du sailkapena
argitaratu.

Guztira, 70 parte-hartzaile
inguru bildu ziren bertan. Iba-
rreko parte-hartzaileei dagokie-
nez, 10 moto gidarik hartu zuten
parte, guztiak Arrasateko Moto
Klubaren barruan ari direnak,
eta hamar hauetatik bost, ber-
gararrak. Atzokoan ez zuten zor-
te bera izan denek. Guztira hiru

Ibarrekoen
lana ona izan
zen hautsez
betetako
zirkuituan

maila daude: lehena MX1 dei-
tzen den maila; hemen, 250 cm3ko
bi denboretatik 450 cm3ko 4 den-
boretarainokoak sartzen dira.
Maila honetan Asier Blazque-
zek, Imanol Zalakainek, Mikel
Gomezek eta Zuhaitz Salegik par-
te hartu zuten; Zuhaitz Salegi
izan ezik beste guztiak sailkatu
ziren sailkapen probaren ondo-
rengo karrera nagusian parte-
hartzeko eta nahiko txukun ari-
tu ziren Ibarreko gidariak, euren
aukerak zeintzuk ziren kontuan
hartuta.  Aipatzekoa, Imanol Zala-
kainek egindako lana: 5. postua
eskuratu zuen MX1 mailan.

Bigarren mailakoak, MX2 125
cm3ko 2 denboretatik 250 cm3ko
lau denboretarainokoak dira, eta
hirugarren mailan kimu maila-
koek parte hartzen dute. Maila
honetan Josu Mentxaka berga-
rarrak lan ona egin zuen.

FABORITO ARGIRIK EZ
Bi maila ezberdinetan ez zen fabo-
rito argirik egon, eta honek esan
nahi du, hasi berri dagoen txa-
pelketan lehiakortasuna handia
izango dela amaiera arte. Guzti-
ra 7 probek osatzen dute Euska-

diko txapelketa.  Datorren aste-
an hirugarrena jokatuko da Biz-
kaian, zehazkiago Leioan.

Aipatu behar da jendeak pro-
ba guztian zehar izandako jarre-
ra; jakina da, moto-krosa bul-
tzada behar duen kirola dela, eta

antolatzaileek proba hau ondo
irten zedin egindako ahalegin
guztia txalotzekoa da, Arrasate
izan baita Elgoibarrekin batera
Euskadiko Txapelketako frogak
jokatzeko aukeratu duten Gipuz-
koako beste herria.

“Ez dut lan txukunik egin. 17. postuan
amaitu dut, baina fisikoki ere ez nabil ondo
azkenaldia, ez belaunetik ezta besotik
ere. Arazo fisikorik gabe, gorago egongo
nintzateke sailkapenean, baina dudan
guztia eman dut gaur”.

ASIER BLAZQUEZ I

BERGARA

• HONELA IKUSI ZUTEN PARTE-HARTZAILEEK

“Gustura amaitu dut gaurko proba. Urte asko
daramat moto-krosean, eta ikusten da urte-
tik urtera gero eta maila gehiago dagoela, batez
ere gazte mailan. Entrenatzeko ere ez dut den-
bora askorik izaten, beraz pozik egon naite-
ke gaur egindakoarekin”.

MIKEL GOMEZ I

BERGARA

“Ondo joan da eguna; bosgarren postuan
amaitu dut eta pozik nago egindako lana-
rekin. Beharbada pixka bat atzerago gel-
ditzea espero nuen, baina irteera ona egin
dut eta horri esker hor goian nago, 8. pos-
tu inguruan”.

IMANOL ZALAKAIN I

BERGARA

“Parte hartzen dudan lehenengo urtea da.
Ez naiz karrera nagusirako sailkatu eta
aurreko proban ere berdina gertatu zitzai-
dan. Poliki-poliki hobetzen joatea espero
dut, nahiz eta zaila dagoen maila handia
dago eta”.

ZUHAITZ SALEGI I

BERGARA
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902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera 09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

Laguntzaileak:

J A T E T X E A

ALTZARIAK • DISEINUA

M
A

obiliario
RENAZA

UDAKO ARGAZKIEN ASTELEHENEKO GOIENKARIA I. LEHIAKETA

Erakuts egizkiguzu 
zure udako argazkiak

...eta lau sari bikainetako bat irabazi ahal izango duzu!

• 1. saria: Olympus E-300 reflex
argazki kamera digitala
Bergarako Kiñu argazki
dendaren eskutik.

- 8 milioi pixel.
- Zuiko digital 14-45 mm

objektiboa.
- Objektibo aldagarriak.
- Flash eta guzti.
- 1,8 pulgadako LCD pantaila
atzealdean. 

• 2. saria: bi gaueko/hiru
eguneko egonaldia Kantabria
edo Asturiasen Eroski Bidaiak
agentziaren eskutik. 

• 3. saria: bi pertsonarendako
afari/bazkaria Leintz
Gatzagako Gure Ametsa
jatetxean. 

• Sari berezia: parte hartzaile
guztien artean zozketatuko
den sari sorpresa.

• Udako argazkiak izan beharko dute: aurtengoak edo
beste uda batekoak.

• Inoiz argitaragabeak.
• Koloreetan zein zuri-beltzean.
• Debagoieneko edozeinek parte hartu ahal izango du

(ez da adin mugarik izango).
• Parte hartzeko ez da ezer ordaindu beharko.
• Epea zabalik dago irailaren 19ra arte.
• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira paperean edo

digitalizatuta (horrela izanez gero, paperean
erreproduzitzeko moduko bereizmen eta
kalitatearekin).

• Argazkiak bidali ahal izango dira e postaz
argazkiak@goiena.com helbidera edo Goienaren
egoitzaren batera ekarri. 
- Arrasate: Saiolan eraikina, Nafarroa etorbidea 2,
20500. 
- Arrasate: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 
Arrasate. 
- Bergara: Irizar jauregia, Barrenkalea 33, 20570
Bergara. 
- Aretxabaleta: Durana 11, 2. solairua, 20550
Aretxabaleta.

• Egoitzara ekartzekotan gutun-azal batean sartuta
(egilearen izen eta abizenekin), CD batean edo argazki
digitalak gordetzeko beste edozein euskarritan eta jpg
formatuan.

• Parte-hartzaileek nahi beste argazki bidali ahal izango
dituzte.

• Argazkiarekin batera adierazi beharko dira: egilearen
izen eta abizenak, adina, harremanetarako telefonoa
eta argazkiaren deskribapena (noiz eta non ateratakoa
den, zer edo nortzuk agertzen diren, edo beste
komentario laburren bat).

• Argazkiak argitaratuko ditugu astero ekainaren 20tik
aurrera Asteleheneko Goienkaria-n.

• Urriaren 3ko ASTELEHENEKO GOIENKARIAn aditzera
emango dira irabazleen izenak.

• Argazki asko jasotzen baditugu, ez ditugu guztiak
argitaratuko. Aukeraketa egingo dugu argitaratzeko.
Baina lehiaketarako argazki guztiak hartuko dira aintzat.

• Epaimahaiak baloratuko ditu: gaia, kalitatea,
originaltasuna, momentua, bizitasuna…, besteak beste.

• Jasotako argazkiak ASTELEHENEKO GOIENKARIAren
artxiboan geratuko dira, etorkizunean beste erabilpen
bat eman nahi bada, betiere egilea aipatuta.

Baldintzak Sariak

Har ezazu parte!



Debagoieneko igerilariek
lan txukuna egin zuten
estilo guztietan
Parte-hartze bikaina izan genuen

zapatuan Zubikoako igerilekuan ospatu

zen XIX. Txantxiku igeriketa sarian

Jasone Zabala

Euskal Herriko txapelketarako
baliagarria den igeriketa pro-
ba ospatu zen zapatuan Oñatin.
Guztira 11 talde aritu ziren
lehian, 375 neska-mutiko ingu-
ru. Igerilariak Gipuzkoatik,
Errioxatik eta Bizkaitik etorri
ziren, eta Debagoieneko talde-
ei dagokienez, oñatiarrak eta
bergararrak aritu ziren. Adi-
naren araberako sailkapena eta
taldeko sailkapena egon ziren.
Igerilariak, 4 estilotan aritu
ziren: krol, bizkar, bular eta txi-
meleta estiloan.

Adinaren arabera, hauek
izan ziren irabazleak: 96. urte-
koetan Xabier Oroz azkoitiarra
50 m. krol estiloan, eta neske-

tan Nerea Uriarte oñatiarra 50
m. bizkar estiloan. 95. urtekoe-
tan, Asier Elizegi donostiarra
50 m. krol estiloan eta nesketan
Paula Almojano irundarra 50 m.
bular estiloan. 94. urtekoei
dagokienez, Iñaki Salaberria
irundarra izan zen irabazlea 100
m. krol estiloan eta Laura Somo-
ano irundarra, estilo berean. 93.
urtekoetan, Aitor Badia donos-
tiarrak irabazi zuen 100 m. krol
estiloan, eta Maider Perales
eibartarrak nesketan, estilo
berean.

TALDEKAKO SAILKAPENA
Taldekako sailkapenean lehena
Bidasoa izan zen, bigarren
Donostiako Fortuna taldea, eta
hirugarren Aloña Mendi.

AINTZANE AGIRRE

Proba guztietan gogotsu aritu ziren neska mutikoak. 

Jasone Zabala

Kadete mailako 116 txirrindula-
rik hartu zuten parte zapatuan
Olakua txirrindularitza proban,
zapatuan; gipuzkoarrak, araba-
rrak eta frantses bat ere aritu
ziren. Hauen artean, 21 Debago-
ienekoak izan ziren: 8 OIñatiko-
ak, 10 Arrasatekoak eta 3 Berga-
koak. 

Probak amaiera estua izan
zuen, eta esprintean erabaki zen
irabazlearen izena. Azkarrena,
Lazkaoko Tejas Garbia taldeko
Garikoitz Bravo izan zen, ordu-
bete eta laurdenean egin zuen eta
bere lana. Debagoieneko onena,
Sumofic taldeko Iban Caballero
bergararra izan zen, 12. postuan.

Garikoitz Bravo lazkaotarrak irabazi
zuen Oñatiko Olakua lasterketa

Txirrindularitza

AINTZANE AGIRRE

Lasterketa lehiatua izan zen azken momentura arte. 
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BESTELAKOAK

Xabier Urtzelai

Dribling da, merezimendu osoz,
aurtengo Zaldibarko txapeldu-
na, baina sari hori jasotzeko gogo-
tik egin behar izan zuten lan.
Lasagabasterrekoak indartsu
hasi ziren. Hala, 5. minuturako
Enrique Tenak langara bidali
zuen baloia. Driblingeko Jaimek
erantzun zuen, lehenengo gola
eginez (1-0). Eta minutu gutxira,
bere taldekide David Mansok

tean, baina Lasagabasterrekoek
egin zuten berdinketaren gola (2-
2). Partidua amaitzear zegoene-
an, Driblingeko atezainak izan
zuen finala eskuetan, baina kale
egin zuen penaltian. Halaxe amai-
tu zen norgehiagoka, eta luzape-
nean bi taldeek gol bana egin
zuten (3-3). Penaltietan, Driblin-
geko atezaina izan zen bere tal-
dean kale egin zuen bakarra.
Lasagabasterrekoek, baina, zor-
te txarragoa izan zuten.

egin zuen finaleko gol ikusga-
rriena (2-0). Orduan hasi ziren
mugitzen Lasagabasterrekoak,
eta orduan etorri ziren Oscar
Sanchezen lehenengo geldituak.
Egindako partiduari esker, Dri-
blingeko atezaina izendatu zuten
finaleko jokalari onena, nahiz
eta bi penalti huts egin.

Lasagabasterrek ez zuen behe-
ra egin; Enriquek egin zuen 2-
1ekoa, penaltiz. Gol aukera gehia-
go izan ziren ate batean zein bes-

Penaltietan erabaki zuen
Driblingek Zaldibarko finala

Areto futbola

AINTZANE AGIRRE

Driblingeko jokalariek garaikurra jaso aurretik hasi zituzten ospakizunak. 

Betrayer izan zen hirugarren sailkatua, Saukelu Scream

taldea nagusitasunez menderatu eta gero (5-1)

• DRIBLING DA ZALDIBARKO ARETO FUTBOL TXAPELKETAKO IRABAZLEA

Estatuko txapelketarako Lander Errasti sailkatua dago momen-
tuz (4 m. pertikan). Anoetan, Errastik marka berdintzeaz gain,
bere taldekideak fin ibili ziren, baina ez zituzten Madrilerako mini-
moak lortu. Jonathan Perezek 4,80 m jauzi egin zuen (minimoa 5
m.). Remi Diosdadok bere marka onena egin zuen 100 metrotan
(11,46 s.). Markel Blanco, 1.500 metrotan 4,12 minutu eginez, hiru
segundotara gelditu zen minimotik.

Arrasate Atletismo taldekoek ez
zituzten minimoak lortu Anoetan

Euskal selekzioarekin joan zen oñatiarra Guadarramako mendi-
lerroan jokatu zen txapelketara. Prestigio handia duen proba da,
baina baita gogorra ere; izan ere, zati askotan haitz asko du. Hala
ere, Joxe indartsu sentitu zen eta ondo bukatu zuen proba. Esta-
tuko Kopa du helburu aurten Joxek. Bergan parte hartu du eta
zazpigarren bukatu zuen. Beste hiru proba gelditzen zaizkio eta
hurrengoa San Millaneko igoera izango du uztailean.

Joxe Mendiola 13. Estatuko
mendi maratoi txapelketan 

Labur
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ELKARRIZKETA

REALEKO HAUTAGAIAK

JOKIN ETXEBARRIA

Fuentesek euren kirol-politika harrobian zentraturik egongo dela adierazi digu.

Miguel Fuentes urteetan izan da Realeko
eskuin hegalaren jabea. Oraingoan baina,
beste taldekide ohi batzuekin batera bere
burua aurkeztu du Realeko presidente

izateko hauteskundeetara. Zaletuekin
elkartasuna berreskuratu nahian aurkeztu
da, eta horretarako baliabideetako bat
harrobiarekin lan ona egitea dela uste du.

Ekonomikoki Reala ez ei dago ondo, eta
hori hobetzeko sarrerak gastuak baino
handiagoak izan behar direla dio, eta
ahaleginak egingo ditu hori lortzeko.

Jokin Etxebarria

Zergatik aurkeztu duzu zure burua
Realeko presidente izateko hau-
teskundeetara?

Egia esan ez nintzen ni izan
nire burua aurkeztu nuena. Tal-
dean lanean geundenen artetik
nire izenak irten zuen hautagai
onena naizelakoan, eta, ni pozik
taldeak hartutako erabakiaz.

Eta zergatik aurkeztu ginen?
Realaren egoeragatik arduratu-
ta geunden. Inguruan sortutako
giroa ez zen oso ona eta hori
hobetzeko zerbait eskaini gene-
zakeela pentsatzen genuen. 
Presidente bazara zein izango da
hartuko duzun lehenengo eraba-
kia?

Ez dakit lehena izango den,
baino lehenengoetakoa kontu-
ikuskaritza bat egitea izango da.
Horrela gure hasiera puntua zein
izango den ikusiko dugu.
Esango zeniguke aurreko zuzen-
daritzak egindako gauza on bat
eta txar bat?

Aurreko zuzendaritzak gaiz-
kien egin duena, kontseiluaren
eta zaleen arteko banatzea izan
da. Konfiantza eza handia eragin
dute, eta konfiantza galduta, ondo
ibiltzea oso zaila da.

Eta beraiekin izan dugun one-
na, bigarren gelditutako urtea
izan zen. Zaleak ilusioz beteta
egon ziren, jendea taldearekin bat
egon zen, eta guztiok nahi dugun
elkartasun hori izan genuen.
Nota bat jarriko zenioke?

Nahiago dut ez jartzea.
Zelan baloratzen duzu Olabe kirol
zuzendariak egindako lana?

Batzuetan,  fitxaketak, talde-
aren emaitzak eta horrelakoak
bakarrik ikusten ditugu, eta nor-
mala da. Baina horren atzetik
askoz ere gauza gehiago daude.
Fitxaketetan garbi dago azken
urteetan ez dela asmatu. Baina
gutxiago ikusten den lan horre-
tan, askotan asmatu egin duela
ezin da ukatu. 

“Harrobiko
jokalaria
klubaren
filosofian
inplikatu
behar dugu”

DENON ERREALA PLATAFORMAKO REALAREN LEHENDAKARITZARAKO HAUTAGAIAMIGUEL FUENTES I

Amorrortu da Realarendako entre-
natzailerik egokiena?

Momentu honetan baietz pen-
tsatzen dut. Realaren filosofia-
rekin bat datorren pertsona da.
Urte oso zaila pasatu du eta tal-
dea nahiko ondo irten da. Gazte
asko irten dira lehen taldera,
kluba ondo ezagutzen duen per-
tsona da, eta egon den urtean
errendimendu ona eman duen
pertsona da. Arrazoi hauek guz-
tiak ikusita, pertsonarik egokie-
na dela uste dut.
Eta zein izango litzateke kirol
zuzendaria?

Oraindik pentsatzen eta balo-
ratzen gabiltzan gai bat da. Hala
ere, ez gara izenak argitaratzea-
ren aldekoak. Ez dugu izenen
gaia hauteskunde aukera bezala
erabili nahi. Garrantzitsuena
egin behar den proiektua da, eta
pertsonak proiektua bideratu
behar dutenak dira.
Reala harrobiko jokalariekin baka-
rrik lehiatzea posible dela uste
duzu?

Urte askoan zehar horrela
egin du. Egia da gaur eguneko fut-
bolean horrelako gauza bat lor-
tzea oso zaila dela. Nire ustez,
garrantzitsuena, harrobiko lan
oso ona egitea da, lehen taldean
ahalik eta harrobiko jokalari

gehien egoteko. Horrek ez dakit
egunen batean taldeko guztiak
harrobikoak izatera eramango
gaituen. Polita izango litzateke.
Hala ere, ez dut uste lehenetsi
behar den gauza denik. Taldea-
ren egunerokotasunak esango
digu zein laguntza behar dituen.
Fitxaketetan pentsatzen hasiak
zaudeten ez dakit. Baina zein
fitxatuko zenuke gustura?

Gustura, izen asko esango
nituzke. Baina, fitxaketetan gau-
za asko daude. Lehenik eta behin
ikusi behar da ekonomikoki zer-
nolako ahalmena duzun. Eta gero,
jokalariak nahi duen. Izan ere,
kirol mailan gauza askorik
eskaintzeko ez badaukazu, orain-
dik eta zailagoa da. Jokalariek
askotan, diruari begiratu beha-

rrean, Europan jokatuko duzun
edo ez jakin nahi izaten dute.

Etorkizuneko jokalariak
fitxatzen saiatu beharko gara.
Izen gutxi izan arren, errendi-
mendu ona eman dezaketenak.
Zeintzuk izango dira Denon Erre-
alaren kirol-politikaren ardatz
nagusiak?

Argi dago harrobian zentra-
turik egongo dela gehienbat gure
kirol politika. Harrobiko jokala-
ria klubaren filosofian eta balo-
reetan inplikatzea lortu behar
dugu. Balore hauek  izan dira Rea-
la historikoki goian mantendu
dutenak, eta helburu hori lortzea
ezinbestekoa dela uste dut.
Diru aldetik Reala ez ei dabil ondo.
Hainbat proposamen irten dira hau
hobetzeko: Gipuzkoarena, kapi-
tala handitzea... Zeinen aldekoa
zara?

Gaizki dagoelako susmoa
dago, baina informazio konkre-
turik ez dugu. Zuzendaritzak ez
digu eman. 

Proposamen hauek guztiak
egoera hobetzeko asmoarekin
egin  dira. Gure ustez, egoera hau,
hobetu ez, zuzendu egin behar da.
Horretarako gastuak sarrerak
baino gutxiago izaten saiatu
beharko gara. Zaila da, baina
ahalegindu egin behar gara. Kapi-
tala handitzearena berme bat lor-
tzeko instrumentu egokia da. Eta
ikusita nolako aurrekontu eta
balantzeak dituen Realak beha-
rrezkoa dela ikusten dut.  

Debagoieneko Realeko akziodun
gehienak zuen alde agertuko dire-
la uste duzu?

Egia esan, ez dakit. Daukadan
sentsazioa jendea gure alde dago-
ela da. Eskertu beharra dauzkat
jasotzen ari garen animo eta
laguntza guztiak.  
Zure kontrarioen iritzia emango
zeniguke?

Uste dut Realaren alde egiten
saiatuko diren pertsonak direla.
Nik egingo dudan bezala.

“Ez ditugu izenak
hauteskundeetan
erabili nahi.
Proiektua da
garrantzitsuena”

“Reala diru aldetik
gaizki dagoelako
susmoa dago.
Baina ez dago
informaziorik”

“Hartuko dudan
lehenengoetako
erabakia kontu-
ikuskaritza bat
egitea izango da”

“Aurreko
zuzendaritzakoek
konfiantza falta
handiegia eragin
dute zaleengan”

Perfila

• ADINA: 40 urte.
• JAIOTERRIA: Donostian

jaio nintzen.
• EGOERA ZIBILA: 

Ezkonduta.
• LANBIDEA: Enpresa

gizona.
• IKASKETAK: Ekonomia eta

Enpresa zientziatan
lizentziatua.

• SEME-ALABARIK?: Bai. Bi
alaba ditut.

• NOIZTIK BAZKIDE: Futbol
jokalari izateari utzi
nionetik. Aurrez nire
gurasoak ere baziren.

• BAZKIDE ZENBAKIA: Egia
esan, ez dakit.

• ZALETASUNAK:
familiarekin egotea, eta
neguan eskiatu egin ohi dut.
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Urtean jokalarien agente lanetan ibili eta gero, Realeko presidente izateko egoeran dagoela dio Santosek. 

Estatubatuarrek horrenbeste goraipatzen
dituzten self made man horietako bat
dirudi Miguel Santosek. Izan duen
unibertsitate bakarra kalea izan dela

diosku: etxez etxe bibliak saltzen hasi zen,
prestakuntza fisikoko klaseak ere eman
zituen eta 1980ko hamarkadan futbolean
hasi zen, bitartekari lanetan. Lana ei da

bere bizioetako bat eta txuri-urdinen
presidentea izateko ilusioa dauka orain.
Erronka horri aurre egiteko momentu
egokian ikusten du bere burua.

Edu Mendibil

Zer dela eta eman duzu presidente
izateko aurrerapausoa?

Joan den iraileko eta aben-
duko batzarren ostean, ikusita-
ko egoeraren gaineko hausnar-
keta egin nuen. Nire bizitza
momentu lasaian dago, denbora
eta futbolaren gaineko ezagutza
dauzkat eta hauteskundeetara
aurkeztea erabaki nuen. Ez dut
ukatuko presidente izateko han-
dikeri puntu bat ere badudala.
Zer ekar diezaiokezu Realari?

Desilusio handia sumatu dut
azken hilabeteotan Realeko
jarraitzaileen artean. Eta bizitza
honetan utzikeria ezin dut jasan.
Reala horrela ikusten dut orain,
eta horri buelta emateko borro-
katuko dut. Talde umilagoare-
kin, baina erabateko laguntza-
rekin lorpen handiak etor dai-
tezke. Eta hori horrela dela
transmititzeko gaitasuna duda-
la esango nuke.
Nola berreskuratu daiteke zale-
en ilusioa?

Zaleak konbentzitu behar
ditugu eta hori inertziarekin lor-
tzen da. Baina ez porrotaren iner-
tziarekin. Partiduak irabazita
beste guztia etorriko da, jende-
ak bat egingo du Realarekin.
Gipuzkoa osoak egin behar du bat
taldearekin. Guztiok batuta
aurrera egin dezakegu. Reala
guztiona dela esatearekin ez da
nahikoa: egunero azaldu behar
da hori, datorrenari aurre eginez.
Daukagun taldea edukita, lagun-
tza eskaini behar diogu. Eta gero
errealitateak esango du noraino
hel gaitezkeen. Zubietako harro-
bia oinarri hartuta, kanpotik
datozenak kalitatezkoak izan
behar dira derrigor. Eta liga ira-
bazteko nekez borrokatuko dugu,
baina Europan jokatzea izango
da helburua. Horrelako sariak
jendearendako eragingarriak
dira, ikusi bestela zer nolako ilu-
sioa pizten duten.

“Ez dugu
fitxaketa
mediatikorik
aurkeztuko
hauteskundeak
irabazteko”

REALEKO PRESIDENTE IZATEKO HAUTAGAIAMIGUEL SANTOS I

Goi mailako jokalariei eusteko eta
horrelako erronkei aurre egiteko
ahalmena dauka Realak?

Ondasunak izatea ezinbeste-
koa da auto-finantziazioa lortze-
ko, eta zentzu horretan kirol
ondasunak behar beharrezkoak
dira. Urtero bi Xabi Alonso iza-
teko zortea izango bagenu... Bes-
te talde guztiak bezala, Realak ere
finantziazio iturriak bilatu behar
ditu eta aurrekontuari aurre egi-
teko jokalari hau edo bestea sal-
du behar bada, ez dugu beldurrik
izan behar. Realeko presidente
guztiek egin dute hori. Jokalari
batek taldea zintzo eta leial lagun-
du eta gero, salmenta ona egite-
ko arrakasta baloratu behar da.
Merkatuak eskatzen duena
eskaintzeko gai ez bagara, defi-
zit bat dago eta defizit hori ez dago-
enean gure jokalari handiei eus-
teko ahalmena izango genuke.
Bien bitartean, gure burua engai-
natzen ari gara. 

Jokalari onak izaten ahale-
gindu behar gara, salmentarekin
errekurtsoak berreskuratu ahal
izateko, baina ditugun kirol hel-
buruak albo batera laga barik,
noski.
Eta bestelako ondasunak direla eta,
zein iritzi dugu Gipuzkoarena egi-
tasmoaren gainean?

2009an 100 urte egingo ditu
Realak eta badirudi ondasun
gutxi dituela. Ondasunak izanez
gero, urteroko planteamendu
ekonomikoei aurre egiteko mal-
gutasuna izan dezakegu. Fidan-
tza erakundeekin modu batean
edo bestean negoziatzeko auke-
ra ematen dizute ondasunek.
Gipuzkoarenari buruz gauza
gutxi esan dezaket. Presidente
izatera heltzen banaiz, orduan
aztertuko dugu proiektu horren
bideragarritasuna. Era berean,
kapital handitzea beharrezkoa
dela uste badugu, akziodunen
iritzia jakin nahi genuke.
Jokalarien bitartekari moduan lan
egin izana zure alde ala kontra doa?

Asko berba egiten ari da joka-
larien bitartekaria izan naizela-

ko. Behin baino gehiagotan dei-
tu naute Realetik hainbat jokala-
riren salmentan nire laguntza
eskaintzeko, aurrekontuan zulo-
rik ez izateko zenbait kasutan.
Presidente on bat Federazioko zu-
zendaritzara heldu badaiteke, jo-
kalari on bat zuzendari tekniko
izendatzen badute..., mundu oso-
an ezaguna den jokalarien agen-
te bat zergatik ez da helduko ba
talde bateko presidente izatera?
Realeko presidente izateko ego-
eran nagoela uste dut. Kirol tal-
de bat zuzentzea suizidio bat da,
baina munduan liderrak behar
dira. Nik esatea ez dago ondo, bai-
na lana ondo egiteko gai naiz.
Astore omen da Realeko akziodun
nagusietako bat eta zure alde
egingo duela entzuten da...

Astoreri buruz gauza onak
besterik ezin ditut esan: lana sor-
tzen duen Gipuzkoako enpresa
bat da, 1993an Reala elkarte ano-
nimo bihurtu zenean aurre-
aurrean laguntzen aritu zen...
Gauza bakarra esango dut: pre-
sidente kargura heltzen banaiz,
tratu berezia emango zaio Asto-
reri, Gipuzkoarentzat eta Reala-
rentzat suposatzen duenagatik.
Hainbat hauteskundetan hauta-
gaiak fitxaketaren bat ekartzen
dute besapean...

Argi daukagu zer nahi dugun
eta Karpin hainbat jokalari kon-
tratatzeko lanean ari da aspal-
ditik. Hala ere, esan beharrekoa
uztailaren 1etik aurrera esango

dugu. Ez dugu fitxaketa mediati-
korik aurkeztuko hauteskunde-
ak irabazteko asmoarekin.
Olabek taldean jarraituko du?

Kirol-presidentea, ordea,
Karpin izango litzateke eta kirol-
zuzendaria nor izango den bere
garaian jakingo da. Entrenatzaile
taldeko kide guztiekin egingo
dugu berba. Hauteskundeak ira-
bazten baditugu, orduan izango
da egoera aztertu eta erabakiak
hartzen hasteko ordua.

“Zubieta oinarri
hartuta, kanpotik
datozenak
kalitatezkoak izan
behar dira derrigor”

“Kapital handitzea
beharrezkoa dela
uste badugu,
akziodunen iritzia
jakin nahi genuke”

“Jokalari onak izan
behar ditugu,
salmentarekin
errekurtsoak lortu
ahal izateko”

“Liga irabazteko
nekez borrokatuko
dugu, baina
Europan jokatzea
izango da helburua”

Perfila

• ADINA: 54 urte, bi seme-
alaba.

• JAIOTERRIA: Iruñean
jaioa, Donostian bizi da
1980. urtetik.

• IKASKETAK: “Zortzi anai-
arreben artean
unibertsitate ikasketak ez
dituen bakarra naiz. Kalea
izan da nire unibertsitatea”.

• LANBIDEA: Enpresa
gizona.

• BAZKIDE ZENBAKIA:
1981etik da Realeko bazkidea.
Real Union, Eibar eta Lagun
Onak taldeetako bazkidea ere
bada. Gipuzkoa Basket
taldeko presidentea.

• ZALETASUNAK: “Lanetik
aparte, golfa eta eskia
gustuko ditut”.
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Enpresari legazpiarrak dio Realeko administrazio kontseiluak Gipuzkoako enpresa txikiek bezala funtzionatuko duela. 

Lan bikaina egin zuen 14 urtez Beasain
futbol taldeko presidente izan zenean.
2001. urtean bigarren geratu zen
Astiazaranen atzetik Realeko presidente

izateko hauteskundeetan. Orain, Loturak
plataformako buru, Gallo eta Plazarekin
batera aurkezten da hauteskundeetara.
Konpromisoa oportunismorik gabe izango

da bere leloa eta irabazten badu Reala
zorroztasunez, gastuak ondo kontrolatuz,
gidatuko duela dio. Legazpiarra sortzez,
Olaberriako HINE lantegiko gerentea da.

Eneko Azkarate

Zergatik aurkeztu zara Realeko
presidente izateko hauteskunde-
etara?

Realarekiko konpromisoa-
gatik; izan ere, gure leloa da Kon-
promisoa oportunismorik gabe,
beti ere hankak lurrean ditugu-
la. Gipuzkoako futbol taldeetan
aritu nintzen gaztetan, besteak
beste Tolosarekin jokatu nuen
hirugarren mailan. Gero, Bea-
saingo presidente izan nintzen 14
urtez eta horietatik 10 urtetan oso
aurrekontu txikiekin Bigarren B
mailan jardun genuen eta biga-
rren A mailarako igoera fasea
jokatu genuen bi bider. Kopan ere
oso ondo ibili ginen…
Presidente bazara zein izango da
hartuko duzun lehenengo eraba-
kia?

Beste kandidaturei eskerrak
eman gurekin lehian aritu iza-
nagatik eta hauteskunde biha-
ramuneko goizeko 9etan admi-
nistrazio kontseiluko kide guz-
tiak batu eta lanean hasi. Gero,
auditoria bat agindu Realaren
benetako egoera ekonomikoa
zein den jakiteko. Gure taldeak
irabazten badu administrazio
kontseiluak ez du ezer kobratu-
ko. Enpresariak gara eta nahi
ditugu profesional onenak barru-
ko egituran; alde horretatik,
gerentearen figura oso garran-
tzitsua da guretako. 
Esango diguzu oraingo zuzenda-
ritza batzordeak ondo egin duen
zerbait?

Zaila egiten zait horri eran-
tzutea. Orain dela bi urte, liga ira-
baztekotan egon zirenean, gau-
zak ondo egin zituztela esan gene-
zake, kirol arloan, behintzat, bai.
Uste dut, hala ere, kirol arloan
inprobisazioak agindu duela
Astiazaranen agintaldian. 
Eta zer egin du txarto?

Kontseilu honen akats nagu-
sia da gardentasunik eza. Gauzak
ondo egin dituztenean ere ez dute

“Geuri zor
zaigu, neurri
handi batean,
hauteskunde
hauek
egitea”

LOTURAK PLATAFORMAKO HAUTAGAIAPEIO GIBELALDE I

jakin azaltzen zaleei eta gizarte-
ari. Zuzendaritza talde honek
gastatu du larregi eta txarto, eta
ez bakarrik fitxaketei dagokio-
nez. 
Zelan baloratzen duzu Olabe kirol
zuzendariak egindako lana?

Egin dituen fitxaketa gehie-
netan ez du asmatu. Geurean,
norbaitek zerbait ondo egiten ez
duenean, arduratsuena da alde
egitea. Olabek bere kargua utzi
beharra zeukan. 
Amorrortu da Realarendako entre-
natzailerik egokiena?

Oso baliabide gutxirekin
inprobisatutako lan talde bati
etekin handia ateratzeko gauza
izan da. Merezi du jarraitzea.  
Jokalariei dagokienez, fitxaketa
berrietan-eta bazabiltzate?

Oraindik ez. Gainera, futbo-
lean eta negozioetan, bizitzako
beste alor batzuetan bezala, dis-
krezioa oso garrantzitsua da.
Gipuzkoarrok asko dakigu horre-
taz. 
Jose Luis Garitano Mondragoe ber-
gararra, Adegikoa, zurekin aur-
kezten da hauteskundeetara?

Bai, gure administrazio kon-
tseiluko kideetako bat izango da.
Gipuzkoako enpresa ertain edo
txiki bateko administrazio kon-
tseiluak bezala funtzionatuko du

Realak irabazten badugu eta Rea-
laren ildo nagusiak finkatuko
ditugu gerentearekin batera. 
Inkestek diotenez azkeneko auke-
ra da zuena.

Bai, hala dirudi, baina garran-
tzitsuena da Loturak-i zor zaio-
la neurri handi batean hautes-
kunde hauek era demokratikoan
egitea. Izan ere, joan den aben-
duaren 30ean 16.000 akziodunek
ezetz esan genion kapital handi-
tzeari eta horri esker ari dira egi-
ten hauteskunde hauek.
Kapital handitzearen aldekoa zara?

Bai, baina modu egokian egi-
ten bada. Oraingo zuzendaritza
taldeak planteatu zuen moduan
egin izan balitz, Realeko akzio
gehienak pertsona gutxi batzuen
eskuetan egongo lirateke. 

Gipuzkoarenaren gainean zein da
Loturak-en iritzia?

Realarendako diru sarrera
berriak topatzeko aitzakiarekin
egindako mausoleo bat besterik
ez da Gipuzkoarena. Hori ez da
Realaren lehentasuna. Adrei-
luetan eta zementuan oinarritu-
tako patrimonio higiezinen gai-
neko egitasmoak oso ondo azal-
du behar zaizkio jendeari, ze
bestela mesfidantza sortzeko bes-
terik ez dute balio. 
Anoetan atletismo pistak ken-
tzearen aldekoa zara?

Bai, eta teknikoki posible da.
Realera heltzen bagara, ikuslea
futbol zelaira gerturatzeko har-
maila berriak jarriko ditugu.
Posible da Reala harrobiko joka-
lariekin bakarrik lehiatzea?

Horixe izango litzateke one-
na eta ikusten dugu fruituak ema-
ten diharduela gaur egungo
Gipuzkoako harrobiak.   
Zer iritzi daukazu Karpinek esan-
dakoaren gainean: “Gipuzkoarra
izatea ez da nahikoa Realean joka-
tzeko”?

Errusiar batek Realarekiko
dioenak ez dauka balio handirik
niretako, haren emazteari Donos-
tia eta Kontxa asko gustatu arren.
Zein jokalari fitxatuko zenuke
gustura Realerako?

Prentsan agertu direnak,
Rivera, Garitano, Cifu…, gus-
tatzen zaizkit. Gainera, uste dut
fitxatzerakoan ez dela begiratu
behar nongoa den jokalaria, ber-

din dio argentinarra, errusiarra
edo madrildarra izan.
Nihat, Xabi Alonso…, Realeko
erreferente eta aktibo nagusiak
saltzen dihardute. Ona da hori?

Ez. Ni ez nago noizbehinka
eta premia izanez gero jokala-
riak saltzearen aurka. Baina,
uste dut txarto saltzen dabil-
tzala eta lehenago txarto egin-
dakoagatik ordaintzen gabil-
tzala. Lee ekarri izanagatik
Nihat saldu beharra!

“Olabek egin
dituen fitxaketa
gehienetan ez du
asmatu. Kargua
utzi behar zuen”

“Ikuslea futbol
zelaira
gerturatzeko
harmaila berriak
jarriko ditugu”

“Gure taldeak
irabazten badu
administrazio
kontseiluak ez du
ezer kobratuko”

“Kirol arloan
inprobisazioak
agindu du
Astriazaranen
agintaldian”

Perfila

• ADINA: 60 urte.
• JAIOTERRIA: Legazpiarra

da sortzez, baina Donostian
eta Beasainen bizi da;
Olaberrian du lantegia.

• EGOERA ZIBILA: 
Ezkonduta.

• SEME-ALABARIK?: Lau
ditu.

• LANBIDEA: Enpresaria.
• NOIZTIK BAZKIDE: 2001.

urtetik. Lehenago,
Beasaingo presidente izan
zen eta horregatik ez zen
2001. urtera arte egin
Realeko bazkide.

• ZALETASUNAK: Familia,
lana eta futbola; horretaz
gain, gustuko du mendian
ibiltzea, eta lehen frontoian
ere aritzen zen.
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AINTZANE AGIRRE

Kukubiltxo eta Corrado Masaccik aritu ziren mundu osoko txotxongiloekin.

Harrerarekin
gustura 
geratu dira
Mundumiran

Marijo Deogracias

Erdiko kaletik gora pasta goxo-
en, txorizo eta gaztaren, Maha-
lako esnekien, barkilloen, txo-
kolatearen eta Lekunberriko
ogiaren usaina nahasten zen. Pla-
zara iritsita, Lizarra, Bera eta
Orreagako landa-etxeak, Bizkaia
eta Arabako txokoak, Nafarroa-
ko kanpinak eta munduko beste
hainbat mendi-ibili, ibilbide eta
bestelakoen berri jaso genuen.
Han jarri zituzten senderismoa-
ren azokako erakuslekuak, infor-
mazioz beteak. Iturriotz kalean
behera, berriz, eskuz egindako
bitxiak, poltsak, jantziak… eta
plazako karpan bidezko merka-
taritza. Hori guztia egon da ikus-
gai hiru egunetan zehar Arrasa-
ten, Mundumira jaialdiaren
barruan antolatutako azoketan.
Baina Munduko kulturen festak,
txotxongilo erakustaldiak, musi-
ka emanaldiak, ipuin saioak,
kaleko animazioa eta bestelako
ikuskizunak ere eskaini dizkigu,
goizez, arratsaldez zein gauez.
Egubakoitzetik sumatu zen jen-
dea batera eta bestera; eguba-

koitzean Monterronen egin ziren
diapositiba emanaldi biak
–Marron-en Patagonia eta Mari-
nen Euskal Herriko ibilbideak–
jendez gainezka egon ziren eta
gauean Monterron parkean egin-
dako musika kontzertuetara ere
jende mordoa gerturatu zen:
Garik aspaldiko kanten bertsio
bereziak egin zituen –tartean,
Aitormenarena– eta Babacar &
Diengoz talde senegaldarrak, kos-
tata, baina jendea dantzan jartzea

Mundumira jaialdiak milaka

lagun batu ditu Arrasaten

asteburuan barrena

Mundumira-Ternua-Mundukide

ekimenaren elastikoak barra-barra

saldu dira hiru egunetan

lortu zuen. Arratsaldetik dago-
eneko igartzen zen jendeak ondo
erantzungo ziola Debagoieneko
Mankomunitatearen babesean
Euskal Herria aldizkariak eta
Gintonic ekoiztetxeak antolatu-
tako jaialdi mundialari.

Eta jai handi guztiek legez,
Mundumirak ere bere elastikoa

izan du. Ternua etxeak Mundu-
kide fundazioari laguntzeko ate-
ratako 20 euroko elastikoak sal-
du dira Mundumira jaialdian eta
harrera bikaina izan dutela adie-
razi digute antolatzaileek. Zen-
baki batzuk: bariku arratsalde-
an 51 kamiseta saldu ziren; zapa-
tuan, goizean bakarrik, 107.

GARRAIO PUBLIKOA
Mankomunitateak eskatuta,
Diputazioak eta Pesak autobus
zerbitzu berezia jarri dute aste-
buruan Arrasatera joateko. Deba-
goieneko ospitalean geraleku be-
rezia jarri zen eta lehenengo egu-
netik erabilera handia izan duela
adierazi digute arduradunek.

Datu aipagarriak

• LAU AZOKA
Artisautza, gastronomia,
merkataritza eta senderismo
azoka egon ziren; guztira 60
erakusleku jarri zituzten.
• NAFARROA
EZAGUTZEKO
Nafarroako eskualde guztiak
egon ziren ordezkatuta
senderismo azokan.
Gastronomia azokan ere
Nafarroako jaki asko egon
ziren salgai.

Jaurlaritza prest legoke hiru tenpluen mendi-ibilia turistikoki bultzatzeko

Mendi-ibiliez eta turismo berdeaz
aritu ziren Monterronen Mercedes
Rodriguez Jaurlaritzako turismo
antolamenduko zuzendaria, Euskal
Mendi Federazioko lehendakarior-
de Jon Buesa eta Gipuzkoako Mendi
Federazioko senderismorako
zuzendari Jesus Martinez. Jaurlari-
tzako ordezkariak azaldu zuen
senderismoa turistikoki errentaga-

rria izateko mendi-ibili gutxi
batzuk bultzatu beharra dagoela eta
horiek zeintzuk izan daitezkeen
erdi erabakita dutela: Done Jakue
bidea, ardoaren eta arrainaren
bidea, hiru tenpluen bidea eta
Urdaibai. Rodriguezek mahai-
inguruan azaldu zuenez, “senderis-
moa, ekintza osogarri barik, turis-
mo eskaintza osoa izatea lortu

behar dugu; horretarako eskualde
batera lo egitera datorrenari EAEko
senderismo eskaintza guztia egin
diezaiokegu edo mendi-ibiliekin
batera luzera-ibilbideak eskaini,
Done Jakue bidea lakoak”.

Horren haritik, eta Debagoiena
ibarrari dagokionez, Jaurlaritzaren
aurreproiektuan jasotzen den
mendi-ibilietatik bat zuzenean

hartzen du: hiru tenpluen mendi-
ibilia. Arantzazu da hiru tenplu
horietako bat eta Debagoieneko
Turismo Bulegoa hasita dago
ibilbidea bultzatzen, GR 120 deritza-
na eta Azpeitiko San Inazio basili-
ka, Zumarragako Antigua eta
Oñatiko Arantzazuko santutegia
batzen dituen mendi-ibilia, hain
zuzen ere.
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• NOLA IKUSI DUZUE MUNDUMIRA JAIALDIA? ZER IRUDITU ZAIZUE EKIMENA?

Olarte kalean harrapatu genituen Mikel, Ander eta Markel etxe-
etako hormetatik eskegitako soketan zebiltzanei begira. “Hauxe
da gehien gustatu zaiguna”, esan ziguten hirurek. Hala ere, Ande-
rrek puzgarrietan ere gozatu zuela esan zigun eta Mikel eta Mar-
kelek Monterrongo kontzertuak ikusi zituztela ere esan ziguten.
Hiru egunetan kalean aritu zirela esan ziguten eta egon ziren ekin-
tzak asko gustatu zitzaizkiela. Markel esaterako, tailerretan ere
aritu zen: “Behin joan naiz txotxongiloak egitera”.

MIKEL, ANDER ETA MARKEL |
ARRASATE

Egun pasa etorri ziren Bilbotik ume eta
guzti. Mendian ibiltzeko ohitura badute-
la aitortu ziguten eta, “orain umearekin
senderismo gehiago egingo dugu. Horre-
gatik etorri gara; ia zer eskaintza dago-
en eta informazioa jasotzeko asmotan”,
azaldu ziguten. Ekimena ere gustatu
zitzaiela esan ziguten.

ANUSKA, IRAIDE ETA LUXIA |
BILBOTIK ETORRI ZIREN EGUN PASA

“Jende dezente pasatu da era-
kusmahaitik eta guztiek era-
kutsi dute interesa Plazaola
partzuergoko ibilbideekin.
Jaialdia ondo dago, ezberdi-
na da eta indartuko dela uste
dut. Gustatu zait ekimena
niri”.

YOLANDA DE CARLOS |
PLAZAOLA PARTZUERGOA

“Gustura egoteko moduan
gaude. Egubakoitzetik jen-
deak oso ondo erantzun du eta
parte hartu du ekintzetan”,
adierazi zigun Euskal Herria
aldizkariko kideak. Zapatuan
Monterronen 2.500 lagun
egon ziren kontzertuan.

KIKE ZINKUNEGI |
ANTOLAKUNTZA

Goizeko 10etatik gaueko 9ak arte ibili ziren kale animatzaileak Arrasateko kaleetan zehar. Kurtzebarri puntaraino iritsi ziren batzuk antolatutako ibilbideetako batean.

Ederra sustoa hartu genuen etxekaren horma zati bat jausi zenean. Egubakoitzean, Senegaleko Babacar & Diengoz taldea ikusten 1.000 bat lagun elkartu ziren Monterronen.
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Gazteagoak dira, Txiribiton argal dago
oraindik, baina umeak zoratu zituzten

Larraitz Zeberio

Pailazo emanaldi bat ona izan den
ala ez neurtzeko haurren eran-
tzunak izaten dira  neurgailurik
zehatzenak; eta emanaldi amaie-
ran Espaloian jaso genituen iri-
tziak kontuan hartuta, esan gene-
zake pailazo juniorrek gainditu
dutela lehenengo froga. 

Mikel Otaegik (Txirri Junior),
Kattalin Ansorenak (Mirri
Junior) eta Fernando Ruizek (Txi-
ribiton Junior) osatzen dute pai-
lazo belaunaldi berria. Azken
hau aktore profesionala da, bai-
na beste biek apenas egin dute
zer edo zer ikuskizunaren mun-
duan. Badute aholkuak noren-
gandik jaso, Xabier Otaegi (Txi-
rri) eta Jose Inazio Ansorenaren
(Mirri) seme-alabak dira eta.

“Orain arte ez dute gu tarte-
an sartzerik nahi izan”, aitortu
zigun emanaldi amaieran Espa-
loian aurkitu genuen Jose Inazio
Ansorenak. “Ondo aritu dira.
Emanaldi erritmikoa eta dina-
mikoa dute eta haurren eran-

‘Mirri-tel’

ikuskizuna

aurkeztu zuten

zapatuan

Elgetako

Espaloian Txirri,

Mirri eta

Txiribiton

Junior pailazoek.

300 ikusleren eta

telebista kamera

aurrean egin

zuten debuta

TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON JUNIOR PAILAZOEK ESTREINALDI MUNDIALA EGIN ZUTEN ELGETANBELAUNALDI BERRIA I 

L. Z.

Bazterrak nahasten aritu zen Mirri Elgetan ere. Segapotoa saldu nahi izan zion Txirriri eta ziria sartzen saiatu zen.

Ordubeteko ‘Mirri-
tel’ emanaldia egin
zuen Elgetan pailazo
belaunaldi berriak

Pailazo emanaldia
ona izan zen.
Haurrek horrela
adierazi ziguten 
saio amaieran  

tzuna ona izan da hasieratik.
Badago zer hobetu baina estrei-
naldia zuten!”.

Iritzi berekoa zen Xabier Ota-
egi (Txirri). “Gure lehen ema-
naldia oso bestelakoa izan zen.
Donostiako Kresala elkartean
egin genuen eta inongo presiorik
gabe. Hauek laguntzak jaso dituz-
te, jendeak maila bat ematea espe-
ro du eta telebista kameraren
aurrean egin dute debuta”.

HAURRAK GUSTURA
Ordubeteko emanaldia egin zuen
Elgetan pailazo belaunaldi gaz-

teak. Bost esketx barregarri eta
zortzi abesti eskaini zituzten
euren aurkezpenerako prestatu-
riko Mirri-tel izeneko ikuskizu-
nean. 

Lehenengoa nahikoa izan zen
Elgetan bildutako haurrak zutik
jartzeko. Euskal Herri osoan eza-
guna den Zapi Zuriaabestu zuten
eta laster atera zituzten umeek
poltsikotik etxetik propio eka-
rritako zapi zuriak. Ondotik eto-
rri ziren Xelebrekeriak, Paristik
natorren, Txakur guztiak, Erro-
mako zubia, Pintto-Pintto, Arre
arre astotxo eta Altza Pelipeabes-

tiak. Betiko moduan, Txirri ziri-
katzen aritu ziren Txiribiton, eta
batez ere, Mirri. Udan emanaldi
gehiago egiteko asmoa dute hiru
pailazo gazteek. Asteon, esate-
rako, Urruñako ikastolan izan-
go dira. 

Txirri, Mirri eta Txiribito-
nek  33 urte pasatxo daramatza-
te Euskal Herri osoan zehar alai-
tasuna zabaltzen. Etorkizuneko
pailazo hirukotea hasi da pres-
tatzen. Txirri azkarra, Mirri bihu-
rria eta Txiribiton mutua gazte-
tu egin dira orain. Hauek ere
beste hainbeste egingo dute.

Hiru neskato hauek irribarre
asko egin zuten Txirri, Mirri eta
Txiribiton Junior pailazoekin.
Aspalditik ezagutzen dituzte bai-
na “hauek pixka bat desberdinak
dira”, esan ziguten. 

ZUMAIA, AIORA ETA AINARA I

ANTZUOLA ETA ELGETA

Seme-alaben estreinaldia ikuste-
ra etorri ziren. “Ikuskizun dina-
mikoa eta azkarra da. Ondo dago”,
esan zigun Ansorenak. “Gazteak
urduri ikusi ditugu, baina nor-
mala ere bada”, berriz, Otaegik.

OTAEGI ETA ANSORENA I

DONOSTIA

Gaztetxo hauek asko gozatu zuten pailazoekin.
Mirri da Kermanen gustukoena betidanik. “Oso
dibertigarria da”, esan zigun. Txiribiton du berriz
gustuko Oierrek. “Hitz egiten ez duelako dut gus-
tuko”, esan zigun argi asko mutikoak. Kantuan ere
egin zuten pailazoekin batera.

AIMAR, KERMAN ETA OIER I

ZORNOTZA

Altza Pelipe, Pintto pintto, Paristik natorren... pai-
lazoek abestutako kanta gehienak ezagutzen ditu
laukote honek, baita emanaldian abestu ere. “Mirri
izan da beti gure gustukoena”, esan zigun Oierrek.
“Bihurriena da, eta gaiztoena ere bai”. Pailazoaren
bihurrikeriekin barre asko egin zuten Elgetan.

XABI, GORKA, OIER ETA MIKEL I

BERGARA

• IKUSKIZUNAREN AMAIERAN PUBLIKO ARTEAN BILDUTAKO ZENBAIT IRITZI
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Aretxabaleta Abesbatzako kideak

Mª Carmen Etxeandia
Xeli Etxandia
Arantxa Garai
Mariatxen Urkia
Arantxa Mendizabal
Aintzane Aizpurua
Edurne Barrutia
Mª Carmen Bengoa
Pili Makazaga
Marian Uribesalgo
Lurdes Urkia
Jokin Bengoa
Migel Elortza
Ricardo Garro

Juan Iruzubieta
Gorka Etxabe
Jose Cruz Urzelai
Pedrin Urzelai
Txokin Arana
Jesus Garziaetxabe
Xabier Irure
Alejandro Urzelai
Javier Marcos
Iñaki Zumalde
Karmelo Olabe
Jose Bengoa
Bernabe Makazaga
Angel Barandiaran

Aretxabaleta Abesbatzak 25.
urteurrena ospatu zuen atzo
Marijo Deogracias

Egun borobila izan zuten Are-
txabaleta Abesbatzako kideek
atzo. 12:00etan mezan abestu
zuten gaur egungo kideek eta
sasoi baten Aretxabaleta Abes-
batzako kide izan zirenek. 50 bat
kantari  aritu ziren Andre Maria-
ren parrokian. Mezan abestu oste-
an, herriko tabernetan aritu ziren
bazkal aurretik, euskal kantute-
gia lau eta bost ahotsetara erre-
pasatzen, jendearen txaloak jaso-
tzen zituzten bitartean. Ostean
ehun bat lagun elkartu ziren 25.
urteurreneko bazkarira; hantxe
jaso zuten Abesbatzakoek men-
de laurdenaren oroigarri bana.

URTE OSOKO EGITARAUA
25.ena ospatzeko hainbat ekital-
di antolatu ditu Aretxabaleta
Abesbatzak, baina bere zuzendari
Angel Barandiaranek azaldu

digunez, “San Migel jaietarako
prestatzen ari garen Pablo Soro-
zabalen Katiuska zartzuela izan-
go da ekitaldirik nagusiena”.

Aretxabaleta Abesbatza
hogeita zortzi kidek osatzen dute.

Sortu zenetik 150 bat kantari
batu ditu taldean abesbatzak.
Gregoriano kantua landu du urte
luzez Aretxabaletako taldeak eta
horri esker hainbat sari jaso izan
dituzte.

AINTZANE AGIRRE

Aretxabaleta Abesbatzako hogeita zortzi kideek mende laurdenaren oroigarri bana jaso zuten atzo.

ARRASATEKO LOSOTROS TALDEAROCK-LATINOA I 

Egubakoitz gauean kontzertua egin zuen Gure Leku tabernan Loso-
tros taldeak. Bi lagunek osatzen dute Edu Mujanda (organoa eta aho-
tsa) eta Jose Mari Ruiz (gitarra eta ahotsa) arrasatearrek. Bi orduz
egon ziren tabernako giroa alaitzen eta batik bat, eurak sortutako
kantuak egin zituzten. Datorren egubakoitzean, hilaren 17an, Javi
Heras Bilboko kantautorea egongo da Gure Lekun, 23:00etan. Biga-
rren diskoa aurkeztera hurbilduko da, Creciendo izenekoa. | A.G.

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA KURSAALENKLASIKOA I 

Gipuzkoako Musika Eskolen elkarteak urtero egiten duen topaketa
izan zen atzo iluntzean, Donostiako Kursaal auditorioan. Bergarako
Musika Eskolako hainbat ikasle ere han izan ziren emanaldiotan par-
te hartzen: batetik, hainbat Musika Eskoletako ikasleek osatutako
orkestra sinfonikoan Bergarako sei ikaslek hartu zuten parte; beste-
tik, txistulari bandan beste hiruk ikaslek hartu zuten parte eta azke-
nik, akordeoi orkestran beste hiru ikasle aritu ziren. Guztiak gustu-
ra jardun zuten Kursaaleko emanaldian. | A.G.
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AINTZANE AGIRRE

Emilio Mugica hitzaldiaren aurretik.

‘Bergara y bergareses en el ‘Boletin’ de la
Real Sociedad Bascongada de Amigos del
Pais’ izeneko liburua aurkeztu zuen Emilio
Mugicak Bergaran. Joan zen egubakoitzean

ezagutu genituen Euskalerriko Adiskideen
Elkarteak 60 urtez argitaratu izan duen
Buletinak Bergarari buruz batzutan eta
bergararrek idatzitakoak bestetan jaso izan

dutena, lan hori biltzen ibili baita Mucika.
Bildutako datuen gainean galdetu diogu
sasoi baten Elkarteko lehendakari izan
zenari.

“Vaticanoak emandako santuaren otoitz liturgiko
propioa zela-eta egiten ziren San Martin jaiak”

LIBURUAREN EGILEA ETA EUSKALERRIAREN ADISKIDEEN ELKARTEKO KIDEAEMILIO MUGICA I

Marijo Deogracias

1945etik Bergarako herriari buruz
eta bergararrei buruz Boletin-ean
dauden datuak batu dituzu zure
lanean. Material askorekin topo
egin duzu?

1945ean sortu zen, hortaz, 60
urte bete ziren iazko azkeneko
zenbakiarekin. Hasierako urte
haietan launa zenbaki argitara-
tzen ziren; gaur egun, urtean
birritan ateratzen da Boletin-a. 60
urte horietan 163 zenbaki argi-
taratu dira guztira eta horietatik
110 zenbakitan aurkitu ditut Ber-
garari eta bergararrei buruzko
erreferentziak. Horrez gainera,
Bergararekin eta bergararrekin
zerikusia duten 130 libururen
erreferentzia ere jaso dut biblio-
grafia baten.
Zeri buruzko artikuluak izan dira
batu dituzun horiek?

Boletin-en bilduma osoa har-
tu dut eta hor bergararrei eta Ber-
garari buruz argitaratu den guz-
tia jaso dut; ez dut ezer kanpoan
utzi. Azken batean, Bergarak
garrantzi handia izan du Bas-
kongada elkartean eta, hori dela
eta, material ugari egon da argi-
taratuta. Herriko eraikinez, semi-
narioaz, Bergarako euskaraz…
idatzi zuten. EGAN aldizkari-
gehigarrian argitaratutakoa ere
jaso dut. EGAN 1948tik 1953ra gaz-
telaniaz eta euskaraz argitaratu
zen; harrezkero euskara hutse-
an argitaratzen da. 

Adibide bat jartzeagatik: Loio-
lako San Inazio hona itzultzen
zenean bere arreba bat Antzuo-
lan bizi zen. Sasoi hartan Antzuo-
la Bergarako herriaren zati zen,
hortaz, horren erreferentzia ere
jaso dut liburuan. Bergararekin

nolabaiteko erreferentzia duten
123 fitxa daude jasota liburuan.
Eta bereziki aipatu nahi dut
1764ko jaiei buruz Olaso Berga-
rako semeak jaso zituen aktak ere
batu ditudala liburuan. Bizkai-
ko artxibategian zegoen eta lor-
tu egin dut handik ateratzea libu-
ruan jasotzeko. Transkripzioa
ere egin diot eta hori ere ikurri
daiteke liburuan.
Ilustrazio batzuk ere baditu zure
liburuak.

XIX. mendeko San Martinen
irudi bat sartu dut eta azala bera,
Boletin-ak orain dela 60 urte izan
zuen azala aprobetxatuz egin dut.
Horrez gainera, seminarioaren
aurreko itxura erakusten duen
ilustrazio bat ere badakar.
Bergarak izan zuen bere garran-
tzia Euskalerriko Adiskideen Elkar-
tean. Gaur egun nolakoa da lotu-
ra hori?

“60 urtetan 163tik
110 zenbakitan
aurkitu ditut
Bergarari eta
bergararrei buruzko
erreferentziak”

“Olaso, Lili eta
Rocaverde markesa
bergararrak 1764ko
abenduaren 24ko
sorrera batzarrean
izan ziren”

Lotura estua izaten jarraitzen
dugu. Jakina, sortu zenean askoz
ere estuagoa izan zen eta horren
adierazgarri da aurkezten dudan
liburua. Vaticanoak santuaren
otoitz liturgiko propioa eman zue-
la eta, San Martin jaiak egiten
ziren Bergaran. Jaietara etortzen
zen geroago Gipuzkoako junten
aurrean elkarte bat sortzeko
proiektua aurkeztu zuen Peña-
floridako kontea. Juntetan ez zen
gauzatu, baina Bergarako jaieta-
ra etorri, eta lurralde historiko
guztietako hainbat jende goren
batzen zela aprobetxatuz, Bas-
kongada elkartea sortzeko egi-
tasmoari eutsi zioten. 1764ko
otsailean izan zen hori eta irai-
lean Baskongadaren lehenengo
batzarra egiteko geratu ziren.
Peñafloridako kontea hil eta han-
dik urte batzuetara bitartean bizi
izan zuen Baskongada elkarteak
bere sasoirik onena; 1790era bitar-
tean, gutxi gorabehera. Orduan
Frantziar iraultza, Carlos IV.-a…
Jendea esaten hasi zen Azpeitia-
ko Zalduntxoak frantsestuta zeu-
dela eta beldurtzen hasi ziren.
Ondorioz, frantziarrak sartu
zirenean eta seminarioaz jabetu
zirenean, Baskongada elkartea
gainbehera etorri zen; baina ez
zen erabat desagertu. XIX. men-
dean eta XX. mendearen hasieran
zehar iraun zuten piztuta suga-
rrek. Horrela bada, 1945ean argi-
taratu zen lehenengo Boletin-a
atera zen kalera, Madrilen lagu-
nak zituzten hainbat kideren
babesean. Areilza izan zen horie-
tako bat eta Baskongada elkartea
berpizteko giltza ere topatu zuen:
Delegada del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas de Gui-
puzcoa legez sortu zen elkartea

1940an, baina ‘V’ handi batekin,
jakina. Aterki horri esker berpiz-
tu zen elkartea eta aldizkaria be-
ra ere bai. Lelo horrekin argitara-
tu zen Boletin-a hainbat urtetan.
Azpeitiko zalduntxoez gainera,
Bergarako ze jende egon zen sorre-
rako Baskongada elkartean?

Familia handiko seme batzuk
ziren talde hartan: Olaso betiko
idazkaria, Lili betiko diruzaina
eta Moyua familiako Rocaverde
markesa esate baterako, 1764ko
abenduaren 24ko sorrera batza-
rrean izan ziren; guztiak berga-
rarrak.

Bergara eta bergararren gaineko erreferentzia historikoak batzen ditu aurkeztutako liburuak

Adiskideen Elkarteak egiten dituen
ekitaldi guztiak legez, Bergara y
bergareses en el “Boletín” de la
RSBAP/EAE liburuaren aurkezpe-
na ere ohorez beterikoa izan zen.
Bergarako alkate Viktoriano
Gallastegik eman zien ongietorria
udal batzar aretora elkartutako
bergararrei eta Euskalerriaren
adiskideen elkarteko kideei. Bere
ondoan izan zituen Adiskideen
Elkarteko idazkari Joxemari Urkia,
Elkarteko lehendakari Fernando
Salazar eta Emilio Mugica, aurkez-
tu zuten liburuaren egilea. Gallaste-
gik adierazi zuen legez, “Bergarako
herriak beti izan du lotura estua
Baskongadarekin, eta Seminarioa

dugu ilustrazioaren adibiderik
nabarmenena”. Urkiari egokitu
zitzaion Baskongadak argitaratzen
duen Buletinaren sorrera latzaz
aritzea eta bizirauteko izan dituen
sasoi gogorrez jardutea; baina
goraipatu egin zuen “arazo guztien
gainetik urtero kalean egon izana;
eta jarraitzeko ahalmena egin
beharko genuke ez baita alferrika-
koa izan Buletinak 60 urte egin
izana. Gauza handia da hori”.

Adiskideen Elkarteko Boletin
publikazioa 1945ean sortu zen.
Orduan 60 harpidedun zituen
aldizkariak, tartean debagoienda-
rrak: Arrasate, Bergara eta Esko-
riatzako harpidedunak. 



tzatzeko, eta 9.000 euroko beka
da. Argibideak, Eibarko Herri-
tarren Zerbitzurako Bulegoan
(Untzaga plaza, 1). 
• VI. Jose Antonio Loidi
ikerketa-bekako deialdia
Antropologia, filologia, topo-
nimia, literatura, osasun publi-
koa, hidrologia eta botanika
arloetan euskarazko proiek-
tuak egiteko 9.000 euroko beka
emango du Irungo udalak. Aur-
kezteko epea da irailaren 5etik
23ra arte. Argibideak, 943 64 92
50 telefono zenbakian edo
www.irun.org webgunean.

ANTZERKIA I 
• Umeendako ipuin kontaketa
saioa izango da Eskoriatzan
Eguenean, hilak 16, izango da
saioa, liburutegian, 18:00etan. 

IKASTAROAK I 
• Internet ikastaroak
Antzuolako KZGunean
Bi Internet ikastaro izango
dira eguenean, hilak 16, KZGu-
nean: 16:00-20:00 ordutegian,
ordenagailuak eta Internet
erabiltzekoa; eta 16:00-17:00
ordutegian, Lagun Aro Bizitza
Osasuntsua mintegia.
• Larrugintza ikastaroa
antolatu dute Oñatin
Elkar Hezi ikastetxeak anto-
latu du ikastaro hori ekaina-
ren 28tik 30era bitartean. Ize-
nematea  943 78 28 70 telefono-
ra deituta.

ERAKUSKETAK I 
• Luis Laskurainen
erakusketa dago Arrasaten
Luis Laskurain margolari ber-
gararraren erakusketa bisita-
tzeko aukera dago ekainaren
20 arte. Arregi markoztatze
dendan ditu esekita 14 lan.
Natura hilak dira. Kolore eta
espazioaren erabilpen berezia
dira bere lanetako ezaugarriak. 
• Idoia Azkarate bergararrak
erakusketa du Donostian
Kursal kafetegian du erakus-
keta Idoia Azkaratek. 28 lanek
osatutako bilduma da. Kafete-
gi hori Ramon Maria Lili kale-
ko 2.ean dago.  
• 4B Elkarrizketak arte
plastiko erakusketa Oñatin
4B Elkarrizketak arte plastiko
erakusketa dago kultura etxe-
an hilaren 20ra arte, egunero,
18:30-20:30 ordutegian. Diego
Moyua margolari oñatiarrak
erakusten du. 

DEIAK I 
• Amonal taldearen DVDa
salgai dago Oñatin
Amonal taldeak kontzertua
egin zuen 14 urteko isilunea-
ren ondoren, eta kontzertu har-
tako DVDa salgai dago hainbat
tabernatan, 6 eurotan.
• V. Juan San Martin
ikerketa-beka deitu dute
Eibarko Udalak egiten du deial-
dia, zuzenbide eta filosofia arlo-
ko euskarazko ikerketak bul-

ARRASATEKO ETA BERGARAKO MARGO IKASLEEN ERAKUSTALDIAK I 
Monterrongo eta Beart elkarteko ikasleek erakusketa bana ipini dute

Bergaran, Beart elkarteko margo ikasleek eta, Arra-
saten, Monterronen ikasten dihardutenek (argaz-
kian), erakusketa bana ipini berri dute. 

Arrasatekoek Amaia Bengoa bergararrarekin
ikasten dute eta Harresi aretoan ipini dituzte
euren margolanak. Umeek eta helduek erakusten

dute, eta guztira 50 margolan dira. Bergarako ikas-
leek Rikardo Azkargorta margolariarekin dihar-
dute, eta herriko kultura etxean dago euren era-
kusketa. 24 lagunek parte hartzen dute; kasu hone-
tan, denak helduak dira. Biotan, denetariko gai,
estilo eta teknikako margolanak azaltzen dira.

ZINEMA I 
• El gran golpe filma emango
dute gaur Oñatin
Kultura etxean emango dute
film hori gaur, astelehena,
19:30ean. Ikuslearen eguna
denez, 3 euro da sarrera. 
• Los chicos del coro filmaren
emanaldia Elgetan
Etzi, eguaztena, emango dute
film hori Espaloia antzokian,
21:30ean. 

LEHIAKETAK I 
• Euskal Herriko II. Grafiti
lehiaketa deitu dute
Topaguneak deitu du lehiake-
ta hori, 15 urtetik gorako edo-
zeinendako. Zirriborroak
bidaltzeko epea zabalik dago.
Honako helbidera bidali behar
dira: Topagunea; Arlozabal
kalea 8 bis -1. C; 48.220 Abadi-
ño (Bizkaia). Teknika eta gaia
libreak dira; testurik izateko-
tan, euskaraz izan beharko du.
1.200 euroko lau sari daude
jokoan. 
• Lazkao Txiki bertsopaper
lehiaketa deitu dute
Lehiaketa hori deitu du Argi
Berri elkarteak, adin guztie-
tako jendearendako, baina bal-
dintzak desberdinak dira gaz-
tetxoen edo gazte eta helduen
mailetan. 120, 180 eta 300 euro-
koak izango dira kategoria
bakoitzeko irabazleendako
sariak. Argibideetarako, deitu
649 01 12 62 telefonora (Aitor).

Hitzorduak
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ASTEARI BEGIRA

Leire Kortabarria

Ikus-entzunezkoak eta 2005ean
bete diren urteurren batzue-
tan oinarritutako liburuak:
horiek dira udako Bibliopo-
rrak gidak eskaintzen dituen
erakarpen batzuk. Aste hone-
tatik aurrera dago eskuorri
hori liburutegietan. Ohi beza-
la, Aramaio, Aretxabaleta,
Arrasate, Bergara, Eskoriatza,
Oñati eta Legazpiko udal libu-
rutegiek egin dute esku-orria.

Ikus-entzunezko produk-
tuak batzen zituen Gaboneta-
ko esku-orriak, baina orain
lehenengoz agertzen dira uda-
koan. Adin multzo guztiek dute
gutxienez DVD edo CD bat,
gehienak euskal produktuak.

Horrez gain, aurten zenbait
urteurren izan dira, eta horiek
aintzat hartzen dituzten libu-
ruak ere gomendatuta daude.
Esaterako, nazi erregimenak
egindako genozidioa gaitzat
duten bi liburu daude: bata, La
historia de Erika, 9 urtekoen-
dako; bestea, Anne Franken
egunkaria, gazteendako.

Mantxako On Kixote libu-
ruaren 500. urteurrena, eta
Jules Verne idazlearen herio-
tzaren mendeurrena da. Hala,
El Quijote contado a los niños
lana gomendatzen dute 9 urte-
koendako, eta Verneren La casa
de vapor, helduendako.

Debagoiendar egile baten
lana dago gomendioen artean:
Luis Duran komikigile oñatia-
rraren Cruz del Sur.

AUKERA IRIZPIDEAK
Bost adin multzotan banatuta
agertzen dira gomendioak –6
urte arte, 6-9 urte, 9 urtetik
aurrera, gazteak eta helduak–,
eta multzo bakoitzerako 12-15
bat produktu daude gomenda-
tuta. Liburuzainek euren ira-
kurketan eta liburu-kritikatan
oinarrituta aukeratzen dituzte.

Liburuetan, On

Kixote, Jules Verne

eta Holokaustoaren

urteurrenen

gaineko lanak

daude gomendioen

artean

Lehenengo aldiz, ikus-
entzunezkoak batzen ditu
udako Biblioporrak gidak

Alardeak eta Antzuolako Alardea kulturartekotasun garaian dela-
ko hitzaldia egingo du Juan Antonio Urbeltz folklorista, antro-
pologo eta etnografoak eguenean, hilak 16, Olaranen, 19:00etan.
Antzuolako alardearen jatorria eta esanahia azalduko ditu han.
Urbeltzen iritziz, Antzuolako alardean kontatzen dena legenda
bat da, hau da, metafora baten oinarrituta dago. “Mairua meta-
fora da: mairua bestea da, guregandik ezberdina dena”, dio Urbel-
tzek Kontuola aldizkarian argitaratutako elkarrizketa baten.

Antzuolako alardearen esanahiaz
jardungo du Juan Antonio Urbeltzek

Jon Arretxe (Basauri, 1963) izan-
go da Oñatiko Literatura Sola-
saldietako hurrengo gonbidatua.
Hilaren 16an, eguena, izango da
liburutegian, 19:30ean, irakurle-
ekin bere lanaz zein denetariko
gaiez berba egiteko. Bidaiak izan-
go dira gai horietako bat.

Jon Arretxerekin berba egiteko
aukera izango da Oñatin eguenean

Bergarako Novedades aretoa berriro irekitzeko eskatu dio herri-
tar talde batek udalari. Hori eskatzeko, 2.900 sinadura batu dituz-
te. Orain, espero dute udalak aretoa ireki eta zinema emanaldiak
egiten jarrai dezala, beste aretoren bat egokitu artean, behintzat.
Hori azaldu zuten prentsaurreko baten joan den astean.

Horren aurretik izandako batzar baten, Udalak esan zien Zaba-
lotegi aretoa 2-3 hilabetean birmoldatuta egongo dela, eta Semi-
narioko auditorioa 2007. urterako gertu izango dela.

Novedades aretoa irekitzeko eskatu
dute 2.900 sinaduraren babesarekin

Labur
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BERRI-ZAKUA

ZZoorriioonnaakk!!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak 
ASTELEHENEKO GOIENKARIAren bidez! 

Ekar ezazu bere argazkia, 
eta emaiozu ezusteko ederra!

ESKORIATZA
Mikel Elorza
Ekainaren 12an, 5
urte. Zorionak!
Familiakoak eta
bereziki Ane.

MENDIOLA
Deiane Arrieta
Ekainaren 14an,
urtebetetzea. Urte
askotarako, argazki-
lari! Lankideak.

ARETXABALETA
Maria Agirre
Ekainaren 15ean,
urtebetetzea. Urte
askotarako, potxola!
Goienakoak.

BERGARA
Nerea Larrañaga
Ekainaren 16an, 8
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Familiakoak.

BERGARA
Xabi Uribesalgo
Ekainaren 7an, 27
urte. Zorionak!
Miren eta Aritzen
partez.

BERGARA
Maddi Aldazabal
Ekainaren 14an, 5
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

BERGARA
Julen Gorosabel
Ekainaren 11n, 8
urte. Zorionak!
Etxekoak, bereziki
Maider.

BERGARA
Aitzol
Elkoroberezibar
Ekainaren 4an, 4 urte.
Zorionak! Aitaita,
amama eta Eli.

BERGARA
Luka Carmona
Ekainaren 14an, 
2 urte. Urte 
askotarako!
Etxekoak.

ANTZUOLA
Jesusa Gisasola
Ekainaren 11n, 90
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Familiakoak.

ELGETA
Leire Belamendia
Ekainaren 17an 
3 urte. Urte
askotarako!
Familiakoak.

ARETXABALETA
Arkaitz Kerejeta
Ekainaren 10ean, 2
urte. Zorionak eta
muxu handi bat.
Gurasoak.

ESKORIATZA
Iker Fernandez
Ekainaren 18an, 4
urte. Zorionak eta
muxu handi bat.
Etxeko guztiak.

ANTZUOLA
Amaia Mundiñano
Ekainaren 11n, 31
urte. Zorionak,
erromerian ospatu-
ko dugu.

ARETXABALETA
Aimar Errasti
Ekainaren 13an, 
urte bat.Zorionak
eta muxu bat.
Familiakoak.

Zorion agurrak

Ariane Perez Ramos
Aretxabaleta • 3,050 Kg.
Ekainak 5. Gurasoak: Antonio eta Ana
(Aretxabaleta). Argazkian: Ariane
bere amaren besoetan, bapo lo.

Julen Aiastui Ruiz de Eguino
Arrasate • 3,060 Kg.
Ekainak 7. Gurasoak: Edorta eta Naia
(Arrasate). Argazkian: Julen amaren
besoetan, bapo lo.

Markel Gisasola Altuna
Eibar • 3,140 Kg.
Ekainak 7. Gurasoak: Aitor (Eibar) eta
Idoia (Bergara). Argazkian: Markel
amaren besoetan.

Eider Urkia Madinabeitia
Aretxabaleta • 3,210 Kg.
Ekainak 7. Gurasoak: Josu eta Eba
(Aretxabaleta). Argazkian: Eider 
amaren besoetan.

Josu Lazpiur Rodriguez
Bergara • 3,250 Kg.
Ekainak 8. Gurasoak: Jesus eta Ana
(Bergara). Argazkian: Josu aitaren
besoetan bapo lo.

Idurre Cabo Uriarte
Oñati • 2,950 Kg.
Ekainak 8. Gurasoak: Reyes eta
Monika (Oñati). Argazkian: Idurre
bapo lo, txupetea ondoan duela.

Abdl Kousar
Arrasate • 4,000 Kg.
Ekainak 9. Gurasoak: Jabbar eta
Lubna (Pakistan). Argazkian: Abdl
eskutxoaren aurpegia ezkutatzen.

Garazi Alberdi Gabilondo
Azpeitia • 3,860 Kg.
Ekainak 9. Gurasoak: Josu (Azpeitia)
eta Aizpea (Bergara). Argazkian:
Garazi amaren besoetan lo.

Eider Barreno Arza
Arrasate • 3,000 Kg.
Ekainak 10. Gurasoak: Oskar
(Arrasate) eta Kristina (Oñati).
Argazkian: Eider amaren besoetan.

Irati Santa Cristina Jausoro
Arrasate • 3,270 Kg.
Ekainak 11. Gurasoak: Jesus eta
Ainhoa (Arrasate). Argazkian: Irati
bapo lo bere kumatxoan.

Aimar Lazaro del Oyo
Antzuola • 2,706 Kg. Ekainak 12.
Gurasoak: Juan Carlos (Zumarraga)
eta Rosa (Antzuola). Argazkian:
Aimar bapo lo bere kumatxoan .

Jaiotakoak

sms mezuak

• Zorionak, Maria. Asteleheneko
Goienkariko lankide ohien partez!
Ondo-ondo pasa eguna!

• Zorionak, Deiane. Goienako
lankideen partez! Ondo pasau!

• Zorionak, Amaia. Goienako
lankideen partez! A, ta errome-
rian ondo ibili, je, je!

• Mariaaaaa!!! Zorionaaaaak!!!

• Aupa, Osasuna! 
Zuek asko balio dozue!!

• Gorritxoei animoak!!!

• Kopa ala ez, Gora Osasuna!

• Eztauku kopa biharrik! Gu
republikanoak gaitxuk, ala ez?

• Zorionak Eskola Txikiko jaiaren
antolatzaileei!! Mundialak zate!

• Arrasateko kontzertuak pasa
bat izan zien! Holako gehixau
bihar die hemen!

Hildakoak

Miren Dorleta Villar Antxia

Arrasaten, ekainaren 9an. 41 urte.

Juan Luis Igartua Idigoras

Oñatin, ekainaren 9an. 42 urte.

Herminia Muñoa Aranburu

Oñatin, ekainaren 11n. 84 urte.

Maria  Etxezarreta Etxeberria

Antzuolan, ekainaren 11n. 72 urte.

Baita
SMS
bidez ere!

Bidali mezua: 
gnkzorion [laga
tartea] [mezua] 7744
zenbakira. 

Hurrengo 
Asteleheneko
Goienkaria-n irakurri
ahal izango du berak
zure mezua...

SMSaren kostua 0,90 euro+BEZa
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Gaur telebistanGaur irratian

Astean GOITBn

‘Harmailatik’ | 21:30, 23:00

Lehen mailako
korrikalariak, Oñatin
Antxintxiketan Kirol Elkarteak anto-
latuta Oñatiko III. Herri Lasterketa
egin zuten zapatuan, eta Harmaila-
tik kirol saioak tarte berezia eskai-
niko dio lasterketa horri.

Astelehena, 13

‘Ordubetez’ | 13:50, 20:30

Realeko hauteskundeen
gaineko mahai-ingurua
Ekainaren 30ean egingo dituzte
hauteskundeak Realean, eta
dagoeneko hautagaiek hasi dute
kanpaina. Hautagaien ordezkariak
GOITBn izango dira martitzenean.

Martitzena, 14

‘Jaiak 2005’ | 21:30, 23:00

Mundumira, munduko
kulturen elkargunea
Debagoienean egin dute,
asteburuan, Mundumira jaialdiaren
lehenengo edizioa, eta GOITBko
kamerak izan dira egindako
ekitaldietako irudiak jasotzen. 

Eguaztena, 15

‘Baneki’ | 21:00

Lehen finalisten berri
izango dugu
Baneki saioko lehiakideak azken
txanpan sartu dira. Datorren aste-
an, finalean izango diren bi talde eza-
gutuko ditugu. Gertu dago Port
Aventurarako bidaia.

Eguena, 16

‘Ilunpean’ | 21:00, 22:30

Ainhoa Garai, Oihana
Elortzarekin
Goenkale saioko Ainhoa Garai
aktore arrasatearra izango da
egubakoitzean GOITBko fokuen
azpian, Oihana Elortzaren
galderei erantzuten.   

Egubakoitza, 17

ETB 1 ETB 2 TVE 1 La 2 Antena 3 Tele 5GOITB

Elurra eta hotza,
bosgarren
etapan
21:55
Operación Pirineos
saiokoek Portalet-en
hasiko dute bosgarren
etapa, eta Zurizara
egingo dute handik.

‘En portada’,
Ekuadorko
arazoen gainean
22:45
Iheslarien matxinada
izan da Ekuadorrek
azken 9 urteotan jasan
izan dituen azken ara-
zoetako bat.

Tresna zaharrak
saltzen dituen
dendariaren lagun
14:00
Simpsondarrak Johnen
oso lagun egiten dira;
tresna zaharrak saltzen
d i t u e n  d e n d a r i a  
da hura.

Sutea amatatu,
eta gorpu bat
azaldu ‘C.S.I’-n
22:00
Sutea amatatu eta inor
hil ez dela uste dute-
nean, gazte baten gor-
pua azalduko da hon-
dakinen artean. 

Oñatiko herri
lasterketa
‘Harmailatik’-en
21:30
Julen Iriondok aurkez-
ten duen saioan, zapa-
tuan egin zuten goi mai-
lako lasterketaren berri
emango dute.

13:45Emisio hasiera.
13:50 Marrazki bizi-
dunak: Sherezade (Egu-
bakoitzekoak emanda-
koaren errepikapena).
14:10 Marrazki bizi-
dunak: Lazkao Txiki.
14:15 Berriak aurre-
rapena. 
14:30 Ilunpean.
15:00 Eguzki lore.
15:30 Berriak aurre-
rapena.
15:45 Klip@. Gaur
egungo musika talde-
en bideoklipak. Hain-
bat musika estilo.
19:30Emisio hasiera.
19 :35 Gaurkoak.
Albisteak.
19:45 Klip@.
20:00 Berriak. Deia-
ne Arrietak aurkeztu-
tako albistegia.
20:30 Marrazki bizi-
dunak. Sherezade eta
Lazkao Txiki. 
21:00 Baneki. Mikel
Aranburuk ibarreko
gazteendako egiten
duen saioa.
21:30 Harmailatik.
Oñatiko Herri Laster-
ketaren gaineko tarte
berezia.
22:00 Berriak. 
22:30 Chiloé.
23:00 Harmailatik
(Errepikapena)
23:30Gaurkoak. Egu-
neko albisteak irudie-
kin errepasatzen dituen
saioa.
23:45Emisioaren
amaiera.

07:00Del país de los
vascos. Chirgua.
07:30 Rutas de soli-
daridad. Sida: los dias
se van. 
08:05 Embrujada.
09:00 Forum.
09:30 El Punto.
10:05Matrimonio con
hijos.
1 1 : 0 0 S t a rg a te .  
Pretexto.
12:00 La cocina de
Pedro Subijana.
12:10Se ha escrito un
crimen. 
13:55 Date el bote.
Carlos Soberarekin.  
14:58Teleberri 1. Juan
Carlos Etxeberria eta
Estibaliz Ruiz de Azua.
15:55 Eguraldia. Ana
Urrutiarekin. 
16:00 Pásalo.
18:20 Cine Western.
Zehaztu bariko filma.
20:20 Esta es mi 
gente. Klaudio Landa-
rekin. 
20:58 Teleberri 2.
Julio Ibarrarekin.
21:50 Eguraldia. 
21:55 Operación 
Pirineos.
23:35 Reportaje.
00:40 El día en 
imágenes..
0 0 : 5 0 L a  z o n a  
muerta. El mundo de los
muertos y la casa.
02:25 Zoombados.
03:05 Ésta es mi 
gente..
03:40 Date el bote.
04:35 Pásalo.

07:30Los Lunnis. Los
minimonstruos, Alf,
Aventuras en pañales
eta Tweenies.
09:30 Aquí hay tra-
bajo.
10:00Tv educativa: la
aventura del saber.
11:00 La botica de la
abuela.
11:15 España.es
13:00 Los Lunnis.
14:15 El enemigo en
casa.
15:10 Saber y ganar.
Jordi Hurtadorekin.
1 5 : 4 5 G ra n d e s  
d o c u m e n t a l e s .  E l  
mundo natural.
16:55 Documental.
17:30 Los Lunnis.
19:30 Revista a su
salud.
20:00 Informativo
territorial.
20:30 Ellen y su 
mundo.
21:00 Vivir con Mr.
Cooper.
21:30 Miradas 2.
21:55 Sorteo de la
Bonoloto.
22:00 La2. Noticias. 
22:40 El tiempo.
22:45 En portada.
Ecuador: forajidos, 
ciudadanos.
23:30 Estravagario.
00:30 Metropolis.
01 : 30 A c ienc ia
cierta.
02:00Periodismo de
investigación.
02:50 Teledeporte.
04:30 Euronews.

06:00Las noticias de
la mañana.
09:00Ruedo Ibérico.
10:00 En buenas
manos.
10:45 Cada día. 
14:00 Los Simpson.
Homer fobia eta El 
hermano de otra serie.
15:00 Noticias 1.
15:45 La buena onda
de la tarde. Alicia 
Senovillarekin.
18:00Números locos.
19:00 El diario de
Patricia.
20:15 Pasapalabra.
Gonbidatuak: David
Civera, Quequé, Rossy
de Palma eta Angeles
Martín.
21:00 Noticias 2.
21:45El peliculón. Air
force one: El avión del
presidente. Zuzenda-
ria: Wolfgang Petersen.
1997. Antzezleak: Harri-
son Ford, Gary Oldman,
Glen Close. Estatu
Batuetako presidentea
bahitzen du terrorista
talde batek, Air Force
One hegazkinean. Ihes
egitea lortzen du, bai-
na bera da hegazkine-
an bahituta geratu
direnen esperantza 
bakarra. 
00:30 7 dias,  7
n o c h e s .  Te re s a  
Viejo aurkezlearekin.
02:00 Noticias 3.
02:25 Televenta.
0 5 : 0 0 S a i o e n  
errepikapenak.

06:30 Informativos
Telecinco matinal.
09:10 La mirada 
c r í t i c a .  V i c e n te  
Vallesekin.
10:45El programa de
Ana Rosa. Ana Rosa
Quintanak aurkeztuta.
La cocina de Karlos
Argiñano ere emango
dute. 
14:30 Informativos
Te lec inco.  H i la r io  
P i n o  e t a  C a r m e  
Chaparrorekin.
1 5 : 3 0 Aq u í  h ay  
tomate. Jorge Javier 
Vazquez eta Carmen
Alcayderekin.
16:30 La casa de tu
vida. Laburpena.
17:00A tu lado. Emma
G a rc i a  e t a  Fe l i x  
Alvarezekin.
19:30 Alla tú. Jesus
Vazquezekin.
20:30 Informativos
Te lec inco .  Ange ls  
Barceló eta Agustin
Hernandez.
2 1 : 1 5 P e c a d o  
original.
22:00 C.S. I .  Las
Vegas. Palabros.
23:00 C.S.I. Miami.
La mejor defensa.
00:00 Crónicas 
Marcianas.
02:20 Informativos
Te l e c i n co .  A l va ro  
Rivasekin.
02:45Madrugada de
cine. Las aventuras de
Superdave.
04:05 Infocomerci.

06:55 Tik Tak circus.
07:30 Betizu. Nick
eta Perry, Hirukiak,
Doremiren magia, Mon-
t a n a ,  e t a s o r g i n  
aspertua.
09:25 E-Klipse@.
09:50 Travel Notes.
10:15 Elkartasunaren
bideak.
1 0 : 4 0 A m a m a  
sukaldari.
10:50 Bidaide.
1 2 : 35 B e r t a t i k  
Bertara.
13:05Barne barnetik.
13:35 Betizu.
14:00 Gaur Egun 1.
14:35 Postdata.
14:40 Eguraldia. 
14:45 Hasiberriak.
Nire garbitegi ederra.
15:10 Bidaide.
16:55 Sustraia.
17:20 Gag gag.
17:35 E-Klipse@.
18:00 Iparraldearen
orena.
18:05 Betizu.
20:20 Eguraldia.
20:28 Gaur Egun.
2 1 : 0 5  B e r t a t i k
Bertara.
21:45 Goenkale.
22:30 Sorginen 
laratza.
23:55 Eguna iruditan.
00:00 Postdata.
00:05 Sautrela.
00:35 Teknopolis.
01:05 Egi bidean. 
K r i s tau  e lkar teak
berriztatu.
01:10 Bakarrik edo...
03:10 Bertatik Bert.

06:00Canal 24 horas.
07:00 Telediario
matinal. Igor Gomeze-
kin, Susana Rozarekin
eta Salvador Martin
Mateosekin.
09:00 Los desayu-
nos de TVE. Pepa Bue-
norekin.
10:00 Saber vivir.
11:00 Por la mañana.
Elkarrizketak, lehiake-
tak eta bestelakoak egi-
ten dituzten magazina.
Ana Blancok albiste
aurrerapena egingo du.
14:00 Informativo
territorial.
14:30Corazón de pri-
m a v e r a . T x u t x u -
mutxuen gaineko saioa
Anne Igartibururekin.
15:00Telediario 1. Ana
B l a n c o  e t a  M a r i a
Escariorekin.
15:55 El tiempo.
16:00Amor real. Tar-
tean, albistegiaren
aurrerapena. 
18:15 Obsesión.
1 9 : 3 0 Va m o s  a  
cocinar.
20:00 Gente.
21:00 Telediario 2.
Lorenzo Milárekin eta
Jesus Alvarezekin.
21:55 El tiempo.
22:00Mira quien bai-
la. Ane Igartubururekin. 
23:30 59 segundos.
Mamen Mendizabalekin. 
01:30 Telediario 3.
02:00 La espera de
la hechicera.
03:30Canal 24 horas.

Ezagunak
dantzan ‘Mira
quien baila’-n, 
22:00
Maria del Monte, Jun-
cal Rivero, Claudia Moli-
na, Lara Dibildos eta
beste asko, Anne Igar-
tibururekin dantzan.

Gaur egungo
musika ‘E-
Klikpse@’-n
17:35
Joseina Etxeberriak
aurkezten duen saioan
gaur egungo musika
taldeen bideoklipak
ematen dituzte.

Arrasate Irratia
FM 107.7

Oñati Irratia
FM 107.4

‘Neguko programazioa’ | 12:00

Etxekoandreendako
informatika ikastaroak 
Orain dela gutxi etxekoandreei
zuzendutako informatika ikasta-
roak bukatu dira. Oñati Irratiko
kazetariak ikasle horiekin egon
dira ikastaroen balantzea egiteko,
eta datorren ikasturterako deial-
dia egiteko.

Loiola Irratia
FM 99.8

‘Kalez kale’ | 12:00 

Sexmetraia film laburren
lehiaketa berbagai

Euskadi Irratia
FM 104.4

‘Faktoria’ | 11:10

Kirmen Uribe poeta eta
idazleari elkarrizketa

Radio Euskadi
FM 98.2

‘Boulevard’ | 09:20

MUko errektore Iñaxio
Oliveriri elkarrizketa

‘Igo Autobusera’ | 09:00

Asteburuko kultura,
hezkuntza eta kirola
09:30ean, Kopako finaleko parti-
duaren gainean jardungo dute,
Madrilen izan den Iñigo Molinero Osa-
sunako zale oñatiarrarekin. 10:10ean,
Mundumira jaialdiaren balantzea
egingo dute Mankomunitateko Turis-
mo Saileko eta Euskal Herria aldiz-
kariko arduradunekin. 
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Harpidedunen

txokoa

Mundumirako opariak 
Asteleheneko Goienkariko harpidedunendako

Zorionak irabazleoi! 

ZORIONAK IRABAZLEEI!
Hauek izan dira 

aurreko zozketako irabazleak. 
Zure izena zerrendan badago, 

zorionak!

ZOZKETAK 048 zozketarako sariak047 zozketa: ekainaren 13a

EEIIBBAARR  ––  FFEERRRROOLL futbol partidurako sei sarrera
(saridun bakoitzarendako bi).
• Javier Arkauz (Oñati)
• Antonio Elortza (Aramaio)
• Aitor Uribarren (Arrasate)
• Ioseba Alberdi (Bergara)
• Gurutze Murua (Oñati)
• Marcelino Larrea (Antzuola)

Elgetako EESSPPAALLOOIIAA  KKAAFFEE  AANNTTZZOOKKIIAANN,
ekainak 17an, TTXXUUMMAA  MMUURRUUGGAARRRREENN
“Nire anaiaren kotxeko argiak” disko
aurkezpenerako bi gonbidapen 
(saridun bakoitzarendako bi).
• M. Jesus Perez (Bergara)
• Arantxa Garmendia (Bergara)

• KKOODDAAKK
AADDVVAANNTTIIXX
argazki
kamara.

• Bi
gonbidapen
FFLLOORRIIDDAA--
GGUURRIIDDII zinemetara
joateko eta beste bi gonbidapen
Gasteizko San Prudentzio kaleko
BBOOCCAATTTTAAn bi menu jateko (saridun
bakoitzari bina emango zaizkio). 

• ISTILU etxeko kamiseta bat.

Zozketan parte hartzeko baldintzak:
• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun

izatea da baldintza bakarra.
• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da

harremanetan.

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera, 

09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

Harpidetza kuota, 35 euro
2005 osoko harpidetza kuota.

Kuota:

EUSKAL HERRIA
aldizkarirako urtebeteko lau
harpidetza
• Imanol Ugarte 

(Oñati)
• Iratxe Zeziaga 

(Arrasate)
• Unai Aramendi 

(Oñati)
• Mirari Garate 

(Eskoriatza)

EUSKAL HERRIA
aldizkariaren bost pack:
lehen urteko aldizkari
guztiak eta kamiseta.
• Jesus M. Heriz 

(Arrasate)
• M. Pilar Aranburu 

(Bergara)
• J. Antonio Auzmendi 

(Arrasate)
• Josune Zubia 

(Eskoriatza)
• Igor Basauri 

(Bergara)

MUNDUMIRA jaialdiko hiru
kamiseta
• Arantza Galdos 

(Arrasate)
• Jesus M. Igartua 

(Oñati)
• Iñigo Zaitegi 

(Bergara)
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Hamarrekoa

“150 dei inguru
egiten ditugu bi
egunetan jendea
odola ematera
etor dadin”

Oihana Elortza

1.
Zenbat odol-emaile libu-
ruxka bete dituzu?Pentsa,
1967tik naiz odol-emailea.

Eta 1973tik, duela 32 urtetik
hona, elkarteko kidea naiz.  

2.
Delegatua izan behar da
odola ematen lehena?
Lehen haurrak jaiotzen

ziren ospitale bat zegoen Ber-
garan eta odola beharrez gero,
delegatuok ginen ematen lehe-
nak. Askotan desordutan dei-
tzen ziguten, goizeko ordu bie-
tan edo lauretan, adibidez. 

3.
Eta zeuk bilatzen zeni-
tuen odol mota hori zuten
emaileak? Behin, A+

odola behar zuten. Koadrila bat
joan ginen. Hara heldu eta O+
ere behar zutela esan zidan eri-
zainak. Neu nintzen O+ zuen
bakarra. Jaioberria eskuetan
izan nuen gero eta izugarrizko
poza sentitu nuen. Ikusi arte ez
da jakiten zenbat on egin deza-
kegun odola emanda.

4.
Zer moduz erantzuten
du Bergarako eta Deba-
goieneko jendeak? Oso

ondo. Bergaran, adibidez, 60 bat
lagunek ematen dute odola
hamabostero. Oñatin eta Elgoi-

barren ere oso ondo erantzuten
dute emaileek.

5.
Zenbat dei egiten ditu-
zue jendea odola ema-
tera joateko? 150 dei

inguru, gutxi gorabehera. Bi
emakume ibiltzen dira bi egu-
netan deiak egiten. Horrela,
badakigu zergatik ez den odola
ematera joan: azken orduko zer-
bait gertatu zaiolako, bakunak
hartu dituelako edo dentistare-
kin dabilelako, adibidez.

6.
Egiten duzuen patata
tortila Bergarako onena
ei da.Baita egiten dute-

nak ere. Jendea oso ondo por-
tatzen da gurekin. Herriko okin-
degiek, adibidez, doan ematen
digute ogia eta merkatuko Mer-
txek eta Arantxak ere menbri-
loa, txorizoa edo gazta ematen
digute askotan. 

7.
Non ikasi duzu ordena-
gailua erabiltzen? San
Joxepen egindako ikas-

taroan, erretiroa hartu eta gero.

8.
Orain, berriz, alemana
ikasten ari zara. Taile-
rrean lanean ari nin-

tzenean, 53 urterekin, hasi nin-
tzen alemana ikasten, genituen
bezero alemanekin eta suitza-

rrekin hitz egin ahal izateko. Ia
ahaztuta nuen eta berriro hasi
naiz.

9.
Txikiteorako denborarik
izaten duzu? Egunero,
beharrezkoa da eta. Egu-

bakoitz oro, gainera, Umore Ona
elkartean afaltzen dugu.

10.
Nondik etortzen dira
odola ateratzera?
Donostiatik. Lau

erizain eta mediku bat edo bi.

Serio agertzen da erretratu honetan Fernando Idigoras, baina
ez da serioa. Bergarako odol-emaileen elkarteko burua da eta
duela hiru urte arte eskualdeko arduraduna eta Gipuzkoako elkar-
teko bokala ere izan da. Lasagabaster oihaletan egin zuen lana,
baina zapatak konpontzen eta epaitegian ere egin du lana. His-
toria gustatzen zaio eta artxiboan ordu asko sartzen ditu.

MONIKA BELASTEGI

ODOL-EMAILEAFERNANDO IDIGORAS I

EEggooiittzzaa  nnaagguussiiaa:: BBEERRGGAARRAA 20570 Barrenkalea 33 • 132 posta-kutxa
Tel.: 943 76 92 71 • Faxa: 943 76 29 77 • Posta-e: goienkaria@goiena.com

OOrrddeezzkkaarriittzzaakk:: AArrrraassaattee  20500 Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 71 25 11 • Faxa: 943 71 23 89 Posta-e: arrasatepress@goiena.com
AArreettxxaabbaalleettaa  20550 Durana 11 • 151 posta-kutxa

Tel.: 943 79 86 21 • Faxa: 943 77 18 54 • Posta-e: aretxagazeta@goiena.com
PPuubblliizziittaatteeaa::  AArrrraassaattee  20500 Nafarroa etorbidea 2

Tel.: 943 79 21 00 • Faxa: 943 79 22 93 • Posta-e: publi@goiena.com
LLeeggee  GGoorrddaaiilluuaa:: S.S.-0088/04 • IISSSSNN:: 1697 3542
HHAARRPPIIDDEETTZZAA:: 943 79 21 00 • Posta-e: harpidetza@goiena.com

AArrggiittaarraattzzaaiilleeaa
Goiena Komunikazio Zerbitzuak Kooperatiba Elkartea 

Nafarroa etorbidea z/g • 20500 ARRASATE

ASTELEHENA
2005eko

ekainaren 
13a Goizean: Lainotuta

Arratsaldean: Lainotuta

Biharamuna

A
ukeratariko bat zen, bai-
na esperantza bagenuen.
Nahi genuen gorritxoek

kopa irabaztea. Azkenean, baina
Fernando Becerril DVko kazeta-
riak zioen modura Malko gorriak
agertu ziren Madrilen, Iruñean,
Euskal Herrian… Baina ez zen
hortxe geratu kontua. Etxera
bidean harrika eraso zituzten
Alcala de Henares parean gorri-
txoen jarraitzaileak. Eskerrak
Barcinak, Sanchez Monteseiri-
nek eta Gallardonek kiroltasu-
naren aldeko adierazpena egin
zuten. Baina, Emilio Mugicak,
Euskalerriko Adiskideen Elkar-
teko kideak kontatu zidan
moduan, “jada 1945ean esan zuen
Areilzak Madrilera ezin gara joan
euskaldunak garela esaten”. Gali-
ziarrek arazo bera izango ote
dute? Baliteke presidente berria-
rekin arazorik ez izatea; edo jus-
tu kontrakoa, Fragari erretira-
tzeko sasoia iritsi zaiolako hain
justu, Madril aldean bat baino
gehiago sutan egotea.

Historiak jarriko du bakoitza
bere lekuan –edo Salamancan–.
Horixe dio behintzat esaera zaha-
rrak. Historia gogoratzen aritu
dira atzo Arrasaten Debagoie-
neko desagertu eta fusilatuen
batzordekideak. 114 eraildako
omendu zituzten han. 

Bestelako historia zorion-
tsuagoak ere izan dira astegoie-
nean gurean: Elgetan pozarren
zen atzo Eskola Txikiko guraso
Gurutze Telleria, besteak beste, eta
Mundumira jaialdiko babesle eta
antolatzaileak bihar egingo duten
arren balorazioa, gustura egote-
ko moduan daude.

Marijo Deogracias

Oroimenak
hobe onak
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