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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Bihar, martitzena, Oñatiko Enpre-
sagintza fakultatearen egoitzan 
irekiko dute domekara arte, lau 
egunean, Arrasaten zabalik izan 
den erakusketa: Kimu Berri ideia 
eta proiektu berritzaileen era-
kusketa, hain zuzen ere. Bihar 
hasi eta egubakoitzera arte, Oña-
tin bisitatu eta ezagutu ahal izan-
go dira aurtengo edizioko 35 
proiektuak. Panel eta maketa 
bidez azaltzen dituzte egileek 
proiektu horren nondik norakoak, 
modu labur eta ulerterrazean. 

Ez dago derrigorrez erabili 
beharreko gairik, baina aurten, 
hiri inteligenteen gaia landu dute 
Ekiten lehiaketan, eta Kimu Berri-
ko zenbait proiektu horren ingu-

rukoak dira. "Dena dela, askota-
riko proiektuak daude: energia, 
aisialdia, osasuna… Gai asko jorra-
tu dira", esaten du Mondragon 
Unibertsitateko Ingeniaritza ira-
kasle Osane Lizarraldek.

Aurten, berritasun gisa, Huhe-
zi fakultateko Ikus-entzunezko 
Komunikazioko ikasleek ere par-
te hartzen dute Kimu Berrin. 
Hain zuzen, bideoklipak, iragar-
kiak eta animazioak egin dituzte, 
eta 35 minutuko bideo baten batu 
dituzte denak. Modu jarraituan 
emango dute bideo hori Kimu 
Berri zabalik dagoen bitartean. 
Garapen Agentziako zuzendari 
eta Kimu Berriko antolatzaile 
taldeko kide Koldo Azkoitiak 
dioenez, datorren urtean hasita 

Huheziko ikasleak ere Kimu 
Berrin proiektuak erakusten 
hastea da asmoa.

Bi talde Saiolanen daude
Berritasun gisa ere har daiteke 
beste hau: aurten lehenengo aldiz 
gonbidatu dituztela antolatzaileek 
enpresa sortu duten ikasleen bi 
talde. Gaur egun, Saiolan zentroan 
daude biak. Bere momentuan, 
horiek ere proiektu edo ideia 
berritzaile izan ziren, eta orain, 
egia bihurtzen dabiltza euren 
proiektuak, edo batzuk dagoene-
ko garatuta dituzte eta proiektu 
berriak dituzte eskuartean. Hauek 
dira: Gukere enpresa, informazio 
iturrien kanalizatzaile batekin; 
eta Skura enpresa, telefono mugi-

korretarako eta tabletetarako 
aplikazioak egiten dituena. Kimu 
Berrin azaldu dute euren ibilbi-
dea, nola hasi ziren eta ze eskain-
tzen duten.

Lau egunean izan da zabalik 
Kimu Berri erakusketa Arrasa-
teko Kulturaten. Inaugurazio 
egunean, bederatzi taldek aur-
keztu zuten bakoitzak bere 
proiektua jendaurrean. Gero, 
unibertsitatetik talde-bisitak 
izan ziren eta giro polita egon 
zen.

Automobil-pista eta guzti 
Huhezikoez gain, honako ikas-
ketetako ikasleek hartzen dute 
parte: Enpresagintzako LEINN 
graduondoko lau proiektu daude; 
Goi Eskola Politeknikoko Disei-
nu ikasleek uraren inguruko 
soluzioak proposatu dituzte; Anto-
lakuntzakoek eraikin huts batzue-
tarako negozio berriak asmatu 
dituzte; Informatikakoek eta Tele-
komunikaziokoek aparkamentua 
hobeto aprobetxatzeko, botikak 
kudeatzeko… proiektuak aurkez-
tu dituzte; Unibertsitateko mas-
terrak egiten dabiltzan ikasleei 
dagokienez, Industriakoek garraio
-soluzio berri bat proposatu dute; 
Enpresa Berrikuntza eta Proiek-
tu Zuzendaritzakoek Smash It 
edukiontziak planteatzen dituzte 
(azken bi proiektuak Ekiten Smart 
City lehiaketako irabazleak izan 
ziren); eta Sistema Txertatueta-
koek Remotion joko-plataforma 
asmatu dute.

Proiektu batzuek, panelez gain, 
maketak eta prototipoak ere era-
kusten dituzte. Esaterako, auto-
mobil-pista bat dago, Remotion 
delako proiektuaren osagarri 
gisa. Horrez gain, eraikin batzue-

tan negozio berriak ipintzeko bi 
proposamen daude, eta horiek 
ere maketekin osatu dituzte, ikas-
leek pentsatu dituzten baliabi-
deekin eginda.

Proiektuak, ikasketa-tresna 
Kimu Berriren eredua guztiz 
bat dator Mondragon Uniber-
tsitatearen ereduarekin, Osane 
Lizarralderen esanetan: "MUko 
hezkuntza ereduaren zati garran-
tzitsu bat proiektuak dira, proiek-
tuen bitartez ikasleek lantzen 
dituztelako euren ezagutzak eta 
konpetentziak". Eta ez bakarrik 
konpetentzia teknikoak, "baita 
jarrerak ere", azaltzen du Liza-
rraldek. "Unibertsitatean, hain-
bat ekintza egiten dira ekintzai-
letasuna eta berrikuntza susta-
tzeko, eta proiektuak tresna 
ezin hobea dira horiek praktikan 
jartzeko".

MUko ikasleak horrela lan 
egitera eta ikastera ohituta dau-

Kimu Berri erakusketa enpresagintzan irekiko dute

hiri intelijenteak, osasuna, aisialdia… dira gaiak

ikasleen proiektu 
berritzaileak, 
orain oñatira

GAR  Luzetarako berrikuntza pedagogikoko eredu berri bat 
da, motibazio intelektuala duten haurrentzat. Ikasten ikasteko 
baliabideak eskaini eta bokazioa aurkitzen lagundu nahi du.

argazKilariaxxx

jueRGAzjueRGA.com Parrandazaleek ezagutzen ez 
dituzten jaien eta ekitaldien giroa gerturatzeko webgunea da.  
Jaietako agenda eta informazio osagarria eskaintzen du.

cookinG PointS Sukalde sorta batez osatutako lekuak. 
Haiek erabiltzeko, diru kopuru bat ordaindu beharko litzateke. 
Norberak bere jatekoak ekarri, prestatu eta bertan jan ditzake.

Remotion Automobil-lasterketa jokoetan mundu osoko 
lehiakideekin parte hartzeko sistema, edozein 
kontrolatzailerekin norberaren automobila maneiatuz.

APARkAleku-kudeAketA Aparkalekuari errendimendu 
hobea ateratzeko, hipotesi batzuk egiaztatzea planteatzen da, 
presentzia-sentsore batekin eta tenperatura-sentsore batekin.

multiPill Egunero botika asko hartu behar dituztenendako 
soluzioa. Eskumuturreko inteligente baten bidez identifikatzen 
da pazientea, eta behar dituen pilulak ematen dizkio sistemak.

eSAnAk

"MUren 
ereduaren zati 
garrantzitsua 
dira proiektuak"

"lan handia da, 
baina ikasleek 
asko baloratzen 
dute emaitza"

o s a n e  l i z a r r a l d e   |   i r a k a s l e a
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de: "Euren ikasketen tresna oso 
baliagarria da proiektua, eta 
ikasketak horrela antolatuta dau-
de, izan ere, urtean zehar bi 
proiektu handi garatu behar 
dituzte eta luzaroan egin behar 
izaten dituzte; beraz, proiektu 

erreal baten aurrean, antolatu, 
lantaldea egin eta emaitzak aur-
kezten joan behar dira, eta, kon-
petentzia teknikoez gain, zehar-
kakoak ere baloratzen zaizkie: 
nola aurkezten duten, nola gain-
ditzen dituzten erronkak… Egia 

da lan handia egiten dutela, bai-
na era berean, nahiz eta eurentzat 
erronka handia izan, asko balo-
ratzen dute han trebatutakoa".

Ekintzailetasuna jorratzea 
Kimu Berritik irten dira gaur 

egun enpresa diren taldeak eta 
egia bihurtu diren asmoak. Dena 
dela, Garapen Agentziako zuzen-
dari Koldo Azkoitiaren esanetan, 
"helburua ez da Kimu Berritik 
enpresak sortzea. Balioak, ekin-
tzailetasunarekin zerikusia duten 

alorrak jorratu behar dira. Bai-
na batzuetan, bai, sortu dira".

Enpresa sortu edo ez, Kimu 
Berriko proiektu bakoitzaren 
atzean lan handia dago, eta lan 
horri balioa emateko modua ere 
bada erakusketa. 

torrEbaso businEss cEntrE Mendigoia hotela 
zegoen eraikinean enpresek erosteko edo alokatzeko moduko 
baliabide fisikoak eta birtualak proposatzen dituzte.

surF HiGH PErForMancE cEntEr FLYscH Talaso 
Zelai hotelerako negozio-eredu berria diseinatu dute: surflari 
profesional izan nahi dutenak prestatzeko zentroa.

LikEaPro Surflariendako komunitate digital eta sare 
soziala. Ur-kirolen webgunea da, eta erabiltzaileak bere HD 
materiala doan igo eta goza dezake bertan.

GukErE Informazio iturrien kanalizatzaile bat egin dute. 
Erabiltzailearen gustuen eta iturrien arabera, interesgarriak 
diren edukiak aplikazio batean eskuragarri edukiko dira. 

Hiri-Garraioa Personal Rapid Transit delako garraioaren 
bideragarritasun azterketa bat egiten duen talde baten 
negozioa planteatzen da. 

sMasH it Hondakin mota bakoitzerako edukiontzi 
inteligentea, plastikoa txikitzeko gailuarekin eta hondakin 
mota bakoitza pisatzeko balantzarekin.

skura Poltsikoko telefonoetarako edo tablet moduko 
ordenagailuetarako aplikazioak sortzen dituzte: euskara 
ikastekoa, euskal Gabon kantena, Durangaldeko dendena…

argazkiak: garapen agentzia, mondragon unibertsitatea

Proiektu batzuek maketak eta prototipoak ere badituzte.  |   imanol soriano
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Aurreskua dantzatzen artzain euskaldunari eta katalanari.  |   miren arregi

mIrEN ArrEgI  |  oñati

Nazioen erabakitzeko eskubi-
dearen alde eta bereziki Euskal 
Herriaren erabakitzeko eskubi-
dearen alde lan egiteko sortu 
den Gure Esku Dago ekimenak 
aurkezpen ekitaldia egin zuen 
zapatuan Oñatin. Oñatiko 
nazioarteko artzain txakurren 
lehiaketara etorritako Katalu-
niako artzain bat eta beste artzain 
oñatiar bat izan ziren bi lurral-
deen erabakitzeko eskubidearen 

aldeko aldarrikapena irudikatu 
zutenak. Erreferendum bidez 
bere etorkizuna erabakiko duen 
Eskozia ere ez zuten albo bate-
ra utzi antolatzaileek, hango 
artzain batek bidalitako eskutitz 
bat irakurri baitzuten.  

Gure Esku Dago dinamikak  
jendartea piztu gura du, asko-
tariko sentsibilitateak batu eta 
erabakitzeko eskubidearen alde-
ko aldarria, aldarrikapen izate-
tik, gauzatzera iritsi dadin.

euskal Herria, Katalunia eta eskozia eskutik, 
gure esku dago ekimenaren aurkezpenean

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Hamargarren Birzikleta azoka 
arrakasta borobila izan da: mate-
rial ia guztia saldu dute. Zapatuan 
egin zuten azoka, 11:00etan hasi-
ta. Bezperara arte utzi zituen 
jendeak salgai ipintzeko bizikle-
tak, patinak, erruberak, kaskoak 

eta bestelako osagarriak, eta 
zapatuan 14:00etarako ia dena 
salduta zegoen. Beraz, pozik azal-
du dira azoka atenditzen ibili 
diren Udaleko Ingurumen saile-
ko kideak. 

Batik bat, errepideko bizikle-
ta batzuk geratu ziren jabe berri 

gabe, bigarren eskukoak izanda 
ere, "garestiak" direlako, Nerea 
Lazpiur udal langilearen esane-
tan.

Garraio publikoa, erabiliagoa 
Mugikortasun Astearen barruan 
egin dute aurten 10. Birzikleta 

azoka, eta, Nerea Lazpiurren 
hitzetan, kontzientzia gero eta 
zabalduago dago: "Garraio publi-
koa lehen baino gehiago erabiltzen 
da; bizikleta, beharbada, oraindik 
ez hainbeste", esan du. Hala ere, 
zapatuko azokan garbi geratu da 
txirrindularitzarekiko zaletasuna, 

behintzat, handia dela arrasatea-
rren artean.

Saldu ez den materiala utzi 
duenari, jabeari bueltatuko dio 
Udalak hilaren 26an; eta saldu 
denaren zenbatekoa dagokiona-
r i  emango  d i o  e r e ,  e gun 
berean.

Hamargarren birzikleta azoka, orain 
arteko arrakastatsuenetariko bat
Bigarren eskuko material gehiena saldu zen zapatuan; antolatzaileak pozik geratu dira

Sekulako arrakasta izan du aurten Birzikleta azokak, eta eguerdirako material gutxi geratzen zen.  |   leire kortaBarria

Errepidean eta bidegorrian, 300 lagun
Arrasateko eta Eskoriatzatik etorritako 300 bat zalek egin zuten 
Birzikleta Bira domekan. Seber Altube plazan batu eta elkarrekin 
joan ziren Eskoriatzarantz. Torrebason, jolasparkea inauguratu eta 
ogitartekoa jan zuten. Alecopetik aurrera, batzuek Arbolapetara 
egin zuten eta handik Seberora, eta beste batzuek Garagartzara 
jo zuten, bidegorritik; handik Garaia, Erguin, Gernikako Zumardia, 
Monterron, Arbolapeta eta Seber Altube zeharkatu zituzten.

Torrebasoko jolasparkean geldialditxoa egin zuten.  |   josetxo arantzaBal

A. ArANburuzAbAlA  |  arrasate

Arrasateko ezker abertzaleak Egia, 
justizia eta erreparazioa ekitaldia 
egin zuen zapatuan herritarrez 
betetako Kulturateko areto nagu-

sian. Aurrez antolatzaileek iraga-
rri moduan, errepresioa jasan 
dutenen ahotik hainbat bizipen 
hunkigarri jaso ziren ikus-entzu-
nezko batek lagunduta. Batutako 

Arrasateko testigantzen artean 
zeuden iheslarienak, torturatuenak, 
kartzelaratuenak, senideenak eta 
isunak jasotakoenak.  

Amaierako hitzak Sortuko 
Gipuzkoako koordinatzaileak, 
Joxean Agirrek egin zituen: horre-
lako ekitaldiak herri guztietan 
egitearen beharra aldarrikatu zuen 
eta alderdi politiko guztiei eskatu 
zien gatazkaren konponbiderako 
bidean, "alde batera begiratu" beha-
rrean, "biktima guztien errekono-
zimendua" egiteko. 

gatazka politikoaren hainbat 
testigantza Kulturaten jasota
sortuko joxean agirreren hitzaldia eta lore 
eskaintza ere izan ziren, besteak beste, ekitaldian 

Sortuko Joxean Agirre Egia, justizia eta erreparazioa ekitaldian.  |   a. a.

Ingelesa: 
3-12 urte bitartean.

Metodoa: 
Britainia Handiko 
ikastetxeetakoa.

www.english-kids.es
Tel.: 680 39 80 22

Oñati
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l.k.  |  oñati

Asier Guridi Zaloña (Oñati, 
1969) egubakoitzean Venezue-
lan atxilotu ondoren, aste 
bukaeran zehar oraindik Espai-
niako Barne Ministerioak 
emandako informazioa bakarrik 
zeukaten haren gertukoek, 
herrian. Egunotan espero dute 
argibide gehiago jasotzea, zer 
gertatuko den oñatiarrarekin. 
Atxiloketaren berri izan eta 
zapatu iluntzean batzar infor-
matiboa egin zuten Oñatin.

Ezohiko kasua da Guridi-
rena, Venezuelako poliziak 
ere parte hartu baitu atxilo-
ketan, Espainiakoarekin eta 
Frantziakoarekin batera. Hain 
zuzen, Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional 
(SEBIN), Espainiako poliziak 
eta Frantziako auzitegi-poli-
ziaren Terrorismoaren aur-
kako Zuzendariordetzako 
kideek atxilotu zuten Guridi. 
Oñatiarra Venezuelan ihes 
eginda zegoen 2001etik, Ekin 
auzia zela eta. 

Espainiako Barne Minis-
terioak esan duenez, atxilo-
keta "mugarria" da "nazioar-
teko terrorismoaren aurkako 
elkarlanean".

guridiren 
gaineko 
informazioaren 
zain daude

IurE EIzAgIrrE  |  arrasate

Rober Gutierrez Bai Euskarari 
Ziurtagiriaren Elkarteko zuzen-
daria eta Zigor Etxeburua Gipuz-
koako Foru Aldundiko Euskara 
zuzendaria Enpresarean 2013 
aurkezten izan dira Arrasaten. 
Gutierrezek azaldu du jardunal-
diaren asmoa "Euskaraz lan egin 
nahi duten edo zerbitzua euska-
raz eskaini nahi dutenei elkar-
lanerako gune bat eskaini nahi 
zaie". Horrela, enpresei negozio 
berriak egiteko, hau da proiektu 
enpresarial berriak sortzeko, 
moduak irekiko zaizkie eta horrek 
euskararen prestigio soziala 
indartzeaz gain, arlo sozio-eko-
nomikoan hizkuntzaren norma-
lizazioa bultzatzeko balioko du. 

Urriaren 31n izango da Enpre-
sarean 2013 eta urriaren 3a baino 
lehen egin beharko da izen-ema-
tea, fast daiting metodologia era-
biliko dutelako eta denbora behar 
dutelako enpresen bilerak anto-
latzeko. Fast daiting-a 10 minu-
tuko bileretan oinarritzen eta 
jardunaldian parte hartzen duten 

enpresek norekin bildu nahi duten 
aukeratu ahal izango dute. 

Izen-emate epea amaituta, Bai 
Euskarari Ziurtagiriaren Elkar-
teak parte-hartzaileen zerrenda 
bidaliko die gainerako enpresei 
eta hauek norekin elkartu nahi 
duten adierazi beharko dute urria-
ren 17a baino lehen. Astebete 
beranduago jakinaraziko zaie 

enpresei Fast daiting saioen egi-
tarau osoa. 

Jardunaldia 09:15ean hasiko 
da, harrera ekitaldiarekin. Sarre-
ra instituzionala egingo dute gero 
eta 10:00etan Lehiakortasunera-
ko Euskal Institutuko Maria Jose 
Arangurenek hitzaldia emango 
du. 11:00etan izango da lehen Fast 
daiting-a eta atsedenaldi baten 

ostean, 12:30ean egingo da biga-
rrena. 14:30ean elkarrekin baz-
kaltzeko aukera izango dute 
jardunaldiko parte-hartzaileek.

Deia bailarako enpresei 
Aurkezpena moduan, Arrasateko 
Garaia Berrikuntza gunean egin-
go dute Enpresarean 2013 jardu-
naldia eta antolatzaileek parte 
hartzeko dei berezia egin diete 
bailarako enpresei. 

Arrasateko alkate Inazio Azka-
rragaurizarrek ere hartu zuen 
parte aurkezpen prentsaurrekoan.  
Arrasatek herri euskaldunagoa 
izateko konpromisoa hartua due-
la adierazi zuen, eta gaineratu 
zuen euskara bizitzako alor guz-
tietan erabiltzea ezinbestekoa 
dela gure hizkuntzaren etorkizu-
na bermatzeko. 

2010eko proiektua 
Duela hiru urte Euskaliten astea-
ren barruan sortu zen Enpresarean 
jardunaldia, euskara, sarea eta 
enpresak lotzeko. Urtebete beran-
duago eman zen proiektua publi-
koki ezagutzera. 

Iaz, berriz, hitzarmena sina-
tu zuen Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin eta horrek jauzi kuali-
tatibo bat eragin zuen. Urte berean 
egin zen Donostiako Kursaalen 
zerbitzuak euskaraz eskaintzen 
dituzten enpresen lehen azoka. 
100 enpresatako 200 ordezkari 
batu ziren han eta beste 1.500 
pertsonek jarraitu zuten streaming 
bidez. Proiektuarekin aurrera 
jarraitzeko enpresarean.org web-
gunea sortu zuten orduan.

"enpresarean", enpresak 
euskaraz sortzeko jardunak

Zigor Etxeburua eta Rober Gutierrez aurkezpenean.  |   arantzazu ezkibel

bai euskarari ziurtagiriak enpresa berriak euskaraz 
sortzeko jardunaldiak egingo ditu urriaren 31n
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Co-Society elkarteko eta Mondra-
gon Korporazioko 64 enpresatako 
111 lagun batu ziren joan den 
eguaztenean, Fagor Ederlanek 
diseinatutako Hobekuntza eta 
Berrikuntzarako 10. Foroan, 
Garaia Berrikuntza Gunean. 
Ederlanen 50. urteurrena dela 
eta, foro berezia zen honakoa. 
Fagor Ederlaneko arduradunak 
"oso pozik" daude eguazteneko 
foroaren emaitzarekin. Enpresa
-berrikuntza, hainbat arlotan, 
lantzen ibili ziren.

Infonomiaren babespean eta 
berrikuntzarako eta enpresen 
arteko lankidetzarako proiektuak 
bilatzeko asmoarekin askotari-
ko sektoretako hainbat enpresa 
garrantzitsuk osatzen duten 
elkartea da Co-Society. Bertako 
sortzaile eta kide Alfons Corne-
llak dinamizatu zuen egun oso-
ko ekitaldia. 

Lau gako berrikuntzarako 
Goizean, hainbat arduradunen 
hitzaldien txanda izan zen. Fagor 
Ederlaneko Promozio eta Berri-
kuntza zuzendari Jesus Fernan-

dezen esanetan, berrikuntzak 
lau gako ditu: jakiteko bidea 
ematen duen desberdintasuna, 
berritzaileak egotea, berrikun-
tza prozesu irekia izatea eta 
kooperazioa.

Gero, Promozio Unitateko 
arduradun Jose Maria Usatorrek, 
ISEAko zuzendari Mikel Oro-
bengoak eta Mondragon Team 
Academyko sortzaileetako batek, 
Jose Mari Luzarragak, egin zuten 

berba. Mondragon Korporazioak 
berrikuntzan egiten duen aha-
legina aztertu zuten laurok, eta 
korporazioa aurrera eroaten 
dabilen proiektu berritzaileen 
erradiografia egin zuten. 

Bost gai nagusi 
Eguazten arratsaldean egin zituz-
ten Co-Society&Mondragon elkar-
laneko tailerrak: lankidetzarekin 
bitartez proiektu edo negozio 
berriak identifikatzen laguntzea. 
"Baina ekitaldi mota hauetan 
izan ohi diren proposamenetatik 
harago, Fagor Ederlanek aparte-
ko ahalegina egin du jardunal-
diaren emaitzak begi bistakoak 
izan daitezen: landu beharreko 
edukien gainean prestakuntza 
tekniko espezializatua egin du 
eta lan dinamika bereziak disei-
natu; tailerraren ondoren bene-
tako interesak baieztatzeko kon-
promisoa hartu du…eta gaiak 5 
arlotan banatu ditu", azaldu dute 
Fagor Ederlaneko ordezkariek.

Arloak hauek izan dira: Fabri-
kazioaren beste etorkizun batzuk, 
Negozio berriak elikagaien katean, 
Osasunaren erronkak etorkizu-
nean: zahartzea, Zerbitzu eta 
aktiboen hibridazioa eta integra-
zioa bezeroen leialtasuna lortze-
ko, eta Energia garapen bidean 
dauden eskualdeetarako.

Ekitaldi pribatua 
Eguenean, Fagor Ederlanek 
Foroaren bigarren eguna egin 
zuen, modu pribatuan eta Eder-
tek bere zentro teknologikoan. 
Egun horretan, beste edizio 
batzuetan bezala, Fagor Ederlan 
taldeko eta Mondragon Automo-
cioneko CHP dibisioko beste 
enpresa batzuetako, esaterako 
Mapsako eta Ecenarroko, ia 100 
pertsona aktiboki parte hartze-
koak ziren.

berrikuntzaren gainean jardun zuten 
64 enpresatako 111 ordezkarik garaian
Fagor ederlanen eskutik, hobekuntza eta Berrikuntzarako foroa izan zen

Eguazteneko plenarioaren une bat.  |   tu lankide

Pentsioek etorkizunik ba ote duten aztertuko du 
kongresuko eaJko diputatu emilio olabarriak
Pentsioen erreforma-asmoak direla eta, hitzaldia antolatu du 
gaurko, astelehena, Aretxabaletako EAJk. Hain zuzen, EAJko 
Emilio Olabarriak, diputatua Madrilgo Gorteetan, aztertuko du 
gai hori. Hitzaldiaren izenburua hau da: ¿Existe el futuro de las 
pensiones? Bada etorkizunik pentsioetan? Arkupe kultur etxeko 
Zaraia aretoan izango da, gaur, 19:00etan.

l.k.  |  arrasate

Emakumea, 25 urtetik gorakoa 
eta zerbitzu sektorean lan egin-
dakoa: hori da Debagoieneko 
langabe gehienen profila, Man-
komunitateko Garapen Agentziak 
egin duen lan merkatuaren azken 
txostenaren arabera. Hain zuzen, 
ekaineko datuen arabera, Deba-
goieneko langabeen % 53 dira 
emakumeak; gizonezko langabeak 
baino 300 gehiago dira. Gainera, 
uztailean, batik bat gizonezko 
langabeek topatu dute lana.

Adin aldetik, langabeen % 
49,3k 25 eta 44 urte artean dituz-
te; % 42,1ek, 45 urte edo gehiago. 
45 urtetik gorako gizon-emaku-
meetan eta 25 eta 44 urte arteko 
gizonezkoetan jaitsi da gehien 
langabezia ekainetik uztailera.

Sektoreka, langabeen erdiak 
baino gehiago (% 53, hain zuzen 
ere) zerbitzu sektoretik datoz; % 
30, industriatik;  % 8,30, eraikun-
tzatik; eta % 1, nekazaritzatik. 
Lehenengo enplegu bila dabiltza-
nak langabeen % 7,7 dira.

Industrian, enplegu gehiago 
Langabeziaren tendentziari dago-
kionez, seigarren hilabetez jarraian 
Debagoieneko langabezia txikitu 

egin dela gogorarazten du, baina 
2012ko lehen zazpi hilabeteetan 
baino % 9,28 langabe gehiago dagoe-
la dio (Gipuzkoan, % 8,17 gehiago). 
Gipuzkoako langabeziaren % 7,5 
da Debagoienekoa. 

Industrian txikitu da gehien 
langabezia, nahiz eta gutxigatik. 
Zerbitzuek eta eraikuntzak behe-
ra egin dute enpleguan, baina 
pertsona banaka batzuetan. 

Gipuzkoako kontratuen % 8 
Bai Gipuzkoan bai Debagoienean, 
kontratazio zifrak gora egin zuen 

uztailean, azken urteetan hilabe-
te horretako neurri berean. Hain 
zuzen, aurtengo uztailean 1.727 
kontratu egin ziren Debagoienean, 
ekainean baino % 50 gehiago eta 
iazko uztailean baino % 10 gehia-
go. Gipuzkoa osoan egin ziren 
kontratuen % 8,11 Debagoienean 
egin ziren.

Ekaineko kontratuen % 40 
Arrasaten egin ziren; % 21, Ber-
garan; % 18, Oñatin; % 8, Esko-
riatzan; % 6, Aretxabaletan; % 
4, Elgetan; % 2, Antzuolan; eta 
% 1, Leintz Gatzagan.

Bi gizonezko, janari-makinak betetzen.  |   l.k.

batik bat gizonezko langabeek 
topatu zuten lana uztailean
debagoieneko langabeen erdiak baino gehiago (% 53) emakumeak dira

l.k.  |  arrasate

Hilaren 16tik 21era bitartean 
egin den Hannoverko makina
-erremintako EMO azokako 52 
enpresetatik 32 gipuzkoarrak 
izan dira, eta AFM–Makina- 
erreminta Fabrikatzaileen 
Espainiako Elkarteko enpresen 
% 61 ere Gipuzkoakoak dira. 
Hannoverren izan diren enpre-
sen artean, Debagoieneko bi 
daude: Fagor Automation eta 
Danobat Group-eko Soraluce.

Fagor Automationek maki-
nak lanerako gertu orain bai-
no azkarrago ipintzeko berri-
tasun batzuk aurkeztu ditu. 
Helburua da lana zehatzago 
egin dezaten makinek eta gero 
eta produktiboagoak izan dai-
tezen, makina erabiltzen dute-
nei "denetariko erraztasunak" 
eskainiaz, Fagor Automatio-
neko arduradunen esanetan. 

Danobat Group-eko Sora-
lucek, bere aldetik, zuzentzai-
le bertikalen VG gama aurkez-
tu du Alemaniako azokan. 
Produktu horien berezitasuna 
bere diseinu modularra da, 
askotariko konfigurazioekin. 
Horrek, Soraluceren esanetan, 
bezeroaren behar espezifiko 
eta gero eta exijenteagoei kon-
ponbidea ematen die.  

Foru Aldundia, pozik 
Gipuzkoak sektorean duen pisua 
ikusita, Hannoverren izan dira 
ere Foru Aldundiko ordezka-
riak. Jon Peli Uriguen Berri-
kuntza diputatuak hauxe esan 
zuen: "Gure 32 enpresa mun-
duko metalurgia-feriarik han-
dienean egoteak garbi erakus-
ten du zer-nolako indarra 
daukan Gipuzkoak sektore 
horretan".

Fagor automation eta Soraluce 
alemaniako eMo azokan izan dira
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Arianne Unamuno Soraluzeko 
Pil-pilean Elkarteko lehendakaria 
da. Soraluze izango da hain zuen, 
euskaltzaleen harrera-herria 
zapatuan,Topaguneak antolatu 
duen TopaEgunean.
Egunaren helburu bat dela elkarteen 
lana baloratzea dela diozue.
Euskara elkarteen bitartez lantzen 
dira transmisioa, hizkuntza kon-
tzientzia, aisialdia, kultura, komu-
nikabideak... Hori nahikoa eza-
gutzen da eta nahikoa baloratzen 
da. Beharbada ez dena horren-
beste baloratzen da, euskaltzale-
tasuna ardatz duen gizarte ekimen 
horrek duen garrantzia. Euskara 
elkarteak bere inguruan euska-
raren ametsa eraikitzeko nahi-
kundea duten pertsona multzo 
bat batzen dute herrietan, ener-
gia sozial bat, eta determinazio 
sozial hori gakoa da euskararen 
berreskurapenaren prozesuan, 
benetakoa eta eraldatzailea dela-
ko. Hori da ulertu eta baloratu 
behar dena, euskara elkarteen 
antolatutako euskaltzaleen mugi-
mendua gakoa dela hizkuntzaren 
berreskurapen prozesuan.
Noren aurrean jarri beharra dago 
elkarteen lana balioan?
Hiztun komunitatearen barruan 
euskara elkarteak erreferentzia 

garrantzitsua dira, hurbil dau-
delako, erakutsi dutelako egitas-
moak garatzeko gaitasuna... Orain 
lortu behar duguna da elkarte 
izatetik herriko euskaltzaleen 
topagune izatera pasatzea, egi-
tasmoak kudeatzen dituen egitu-
ra moduan agertzetik euskara-
rekiko zaletasuna duten pertsonak 
biltzen dituen gizarte mugimen-
du moduan agertzera pasatu behar 
dugu. Gizarte mugimendu kohe-
rentea, bere baitan euskaraz bizi 
diren hiztunak batzen dituena, 
irekia, euskararen ezagutza edo 
erabilera txikiagoa izan arren 
euskaltzaleak ere erakarriko 
dituena, eta eragilea, hizkuntza-

ren errealitatean eragin nahi 
duena.
Soraluzen, zehazki, zelan bizi ditu-
zue aipatutako egoera horiek guz-
tiak?
Soraluzeko euskara elkartearen 
ezaugarri nagusienetako bat gaz-
tetasuna izan da. Elkartearen 
gidaritza eraman dutenak per-
tsona gazteak izan dira. Horrek 
bizitasuna eta freskotasuna eman 
dio elkarteari eta ekintzailetasun 
horri eskerrak herriko elkarterik 
emankorrenetakoa bihurtu da. 
Herritarren errekonozimendua 
ere lortu dugu, baina oraindik 
zeregin handia dugu elkartea 
herriko euskaltzaleen topagune 
modura irudikatzen.
Herri euskalduna da Soraluze, eus-
karaz normaltasunez jarduten da 
leku eta esparru guztietan?
Soraluze herri euskalduna izan 
zen baina industriak erakarrita 
herrira etorri zen etorkin kopu-
ru handia dela eta asko erdal-
dundu zen garai batean. Momen-
tu honetan euskarak eta euskal-
gintzak prestigio handia dute 
herrian, bai instituzioetan, bai 
hezkuntzan, bai elkartegintzan, 
bai kultur sormenean euskara 
hegemonikoa da, eta hori lorpen 
garrantzitsua da. Udalaren diru
-laguntza politika ausartari esker 

euskaltegiak ere beteta daude. 
Erdaldun elebakarrak eta elebi-
dun erdaldunak %35 inguru dira 
eta horrek eragin handia du kale-
ko erabileran, batez ere helduen 
eta gaztetxoen artean, hala ere, 
badago 18-30 urteen arten euska-
raz bizi den jende multzo garran-
tzitsu bat erreferentea dena.  .
Pil-pileanek hedabide moduan ere 
ibilbidea egin du dagoeneko. zela-
ko osasunarekin?
Momentu honetan Pil-pilean hila-
betekaria eta interneten Plaentxia.
com albistaria ditugu. Lan talde 
polita dugu eta gogotsu dihardu-
gu. Hala ere, kontziente gara 
hedabideen mundua etengabe 

eraberritzen ari dela eta atzean 
gelditzeko arriskua dugula. Aha-
legindu gara garapen aukerak 
erraztuko lizkigukeen bailara 
mailako komunikazio egitasmo 
bateratu bat garatzen baina orain 
arte behintzat ez dugu bide horre-
tan pausorik ematerik lortu. 
Etorkizunean asmoa dugu dugu 
gure produktuak eta batez ere 
hedabideak ulertzeko modua 
berritzeko, hedabide kolektibo 
edo komunitario bihurtzeko bidea-
ri heldu nahi diogu.
jaiari dagokionez herritarrak mugi-
tzea lortu duzue? Erraza izan 
da.?
Bai. Harritzerainokoa da zelako 
prestutasuna dagoen euskalgin-
tzarekin lotutako kontuetan 
laguntzeko. Horrek berak adie-
razten du zerbait. Egun horretan 
elkarte gastronomikoek bazkariak 
eskainiko dituzte, musika eskolak, 
dantza taldeak eta bertso eskolak 
emanaldiak, musikariek kontzer-
tuak, aisialdi taldeak umeendako 
gunea kudeatuko du, udalak 
azpiegitura eta diru-laguntzak 
emango ditu... Gainera aurreka-
ri ezagunik gabeko jai eguna 
denez eta aldi berean Euskal Herri 
mailakoa, badauka misterio pun-
tu hori herritarrei interes bere-
zia pizten diena.

"Euskara elkarteek 
euskararen ametsa 
duten jende multzoa 
biltzen dute "

"Orain lortu behar 
dugu elkarte izatetik 
euskaltzaleen 
topagune izatea"

"Pil-pileanen 
ezaugarri 
nagusietako bat 
gaztetasuna da"

"Euskalgintzak 
prestigio handia du 
herrian momentu 
honetan"

Arianne Unamuno, elkartearen egoitzan.  |   pil-pilean

arianne Unamuno | Soraluzeko Pil-pilean elkarteko lehendakaria

"euskara elkarteak benetakoa eta 
eraldatzailea den energia soziala dira" 

Zapatuan ospatuko dute soraluzen euskara elkarteen topagunearen topaeguna eguna

euskara elkarteetan egiten den lana baloratu eta ospatuko da jai egun handi batekin
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LAGUNTZAILEAK

K
risi ekonomikoa eta langabezia dira, azken azterketa 
batzuen  arabera, euskaldunoi gehien arduratzen gai-
tuzten gai edo arazoak.

Zein da, ordea, soluzioa? 
Formula magikoren baten faltan, bidegurutze, aukera edota 

elementu ezberdinen artean, hitz gutxi batzuetan nire ikuspun-
tua konpartitzera natorkizue.

Azken urteotan asko hitz egin izan da berrikuntzari buruz. 
Beharbada, gehiegi. Askotan, terminoa bera desgastatzea edo 
banalizatzea lortu arte. Eta azkenaldi honetan asko hitz egiten 
ari gara ekintzailetasunari 
buruz. Leku guztietan. Denok 
ekintzaileak izan beharko bagi-
na bezala. 

Terminoak termino eta 
modak moda, era batera edo 
bestera, izen batekin edo beste 
batekin, bi gai hauek berebizi-
ko garrantzia dutela deritzot.

Berrikuntzak, bai teknologi-
koak eta baita ez teknologikoak, 
enpresari lehiakorragoa izateko bidea zabaltzen diolako: produk-
tu berriak merkaturatzeko, merkatu berrietara iristeko, bezeroen 
beharretara hobeto egokitzeko, negozio ereduak birplanteatzeko, 
balio proposamen hobeak eskaintzeko, azken finean.

Ekintzailetasunak enpresa berriak sortzea dakarrelako; alde 
batetik, langabeziari alternatiba bat eskainiaz; eta beste alde 
batetik, enpresa berrien bitartez enplegua sortuaz.

Beraz, gure apostuetariko bat, Eusko Jaurlaritzako Ekono-
miaren Garapen eta Lehiakortasun Departamentutik, agente 
ekonomikoen berrikuntza eta euskal gizartearen ekintzailetasun 
maila bultzatzea da, beraien eskutik enpresa berriak sortzea 
eta ditugunen lehiakortasuna hobetzea posible delako. 

Eta ez dezagun ahaztu, besteak beste, honek baimenduko 
digula enpleguak sortzea, aktibitate ekonomikoa berpiztea eta, 
ondorioz, ongizatea eta gizarte politika egokienak bermatzeko 
baliabide nahikoa izatea.

AItOr urzElAI
http://goiena.net/iritzia/

Enpresak eta ongizatea

"Ekintzailetasuna 
eta berrikuntza 
oso garrantzitsuak 
dira gaur egun"

z a b a l i k

A
stronauten pare, Martitzen lehen aldiz oin bat jartzen 
ariko bagina bezala, arroztasun sentipen bitxiarekin 
sartu ginen asko zapatuan Ederlaneko lantegian. Argi 
horixka, aire astuna, inguruko metalezko erraldoiak... 

Planeta ezezagun batera ireki zizkiguten ateak. Zorionak, berriz 
ere, guztiei. Antolakuntza bikaina izan zen eta harrera aparte-
koa. Senide eta lagunak bertan lanean egonda ere, Eskoriatza-
rako errepide bazterrean betidanik ikusi dugun handiki indus-
trial horrek beti izango du mehatxagarri puntua, baina barruko 
epela fundizioaren goritik barik, langileen bihotz-eskuetatik 
datorrela ikusi genuen; lehengai eta erregai ezinbestekoa.

jON bErEzIbAr | jberezibar@goiena.com

Ederlanen lur-hartzea

u st e a k  u st e

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Nire lagun 
ETAkidea
Mikel garcia
argia.com/blogak/mikel-garcia/

Iaz ez bezala, aurten ETA gai 
duen pelikula bat onartu du 
Donostiako Zinemaldiak: Asier 
ETA biok. 

Aitor Merino aktore eta 
zuzendari madrildartuak 
hango bere lagun  
aktoreentzat egindako 
dokumentala da: film honen 
bidez, ETAko kide izateagatik 
preso egon den adiskidea 
aurkeztu nahi die Aitorrek, ez 
baitute ulertzen nola izan 
dezakeen ETAkide bat 
adiskide. 

Bidaia horretan, azkura 
eragiten duten orbainetan 
sartuko du hatza 
dokumentalak.

Euskal gatazkaren azalpen 
sinplistegia ematen du 
hainbatetan zuzendariak, 
umorea eta une batzuetako 
fribolitatea, ikuslea hunkitu 
nahi duten (edo gutxienez 
preso ohiaren alde 
gizatiarrena erakutsi nahi 
duten) eszena ugarirekin 
tartekatzen dira, baina batez 
ere, gatazkaren bi ikuspegi 
mahaigaineratzen ditu obrak: 
Merino berarena eta Asier 

Aranguren preso ohi 
iruindarrarena. 

Bere uste, kontraesan, 
kezka eta bertigoak   
pantailan agertuko ditu Aitor 
Merinok; eta Asier 
Arangurenek, diskurtso 
artifizial eta teorikoetan erori 
gabe, barne sentimendu, 
bizipen eta gogoetetatik 
eraikitako pentsamendua 
azalduko du. 

Biak ala biak zintzoki 
mintzo dira kamera aurrean, 
gai ugariren gordintasun, 
gogortasun eta 
konplexutasuna saihestu  
gabe. 

Zentzu horretan, ausarta 
da lana, eta hori du ekarpen 
nagusia. 

Latza da, adibidez, 
Asierrek amarekin ETAren 
jardunaz duen solasaldia 
(ziurrenik Euskal Herriko 
etxe askotan eman dena, bide 
batez), gerrarekin alderatu 
daiteke euskal gatazka? 

Edota beste pertsona bat 
hiltzeari buruzko 
hausnarketak: bortitza da 
norbait garbitu beharra, 
atzean dauden arrazoiak 
aztertzera eta horiei 
konponbidea ematera jo behar 
dela dio Arangurenek; 
lagunak norbait hil balu, 
harreman bera izango ote 
luketen zalantzan jartzen du 

Merinok. 
Filma gai da gatazkaz eta 

gatazkaren tabuez hitz 
egiteko, naturaltasunez, eta 
zentzu horretan urrats bat 
gehiago da.

Tekniko eta estetikoki, 
sinplea da emaitza, kamera 
bizkar gainean hartu eta 
dokumentalgintza 
oinarrizkoena du ardatz: 
Asier Arangurenen bizipenen 
eta hitzen lekuko da batetik, 
Aitor Merinoren 
bakarrizketak jasotzen ditu 
bestetik. 

Hainbat baliabide 
interesgarri ere badarabiltza 
(argazki eta marrazkiak 
kasu), baina alferrik 
luzaturiko eszenak eta 
errepikakorrak egiten diren 
hizketaldiak ditu soberan, 
ziurrenik metraje 
komertzialera iristeko 
ahaleginean.

Aitor eta bere dilemekin 
bat egingo dute ikusle 
batzuek, Asier eta bere 
printzipioekin bestetzuek, 
inorekin edo bakoitzaren 
hainbat pentsamendurekin 
beste hainbatek. 

Errealitatea bezain 
konplexuak dira begiradak, 
eta etorkizuneko errelatoa 
delakoa eraikitzeko garaian, 
aberasgarria da ahots 
ezberdinak entzutea.

k a l e  i n k e s ta

mertxe
perez de ciriza 
arrasate

"Badirudi Aita Santu 
ezberdina dela. Hala ere, 
Vatikanoan beste 
batzuek bera besteko 
boterea izango dute".

jose antonio
alberdi 
arrasate

"Uste dut gaur egungo 
errealitatera egokitu nahi 
izango duela. Orain arte 
oso atzerakoiak izan dira. 
Aldatuko da zerbait".

rosa mari
landa 
arrasate

"Aita Santu berezia da, 
eta beharbada hori da 
berak pentsatzen duena. 
Ez bada ezer pasatzen, 
gauzak alda daitezke".

juanjo
zabaleta 
arrasate

"Ordua zen horrelako 
gizon batek ezkerrera 
egitea. Zerbait gehiago 
egin beharko luke. Baina, 
ez da ezer aldatuko".

Ze iritzi duzu Francisco I. Aita Santuak ezkontzan 
homosexualen eta abortuaren gainean esan duenaz?
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UDAKO ARGAZKIEN IX. GOIENA LEHIAKETA

Aukeratu zure 
argazki gustokoena 

eta irabazi
otar eder bat munduko kafe ezberdinekin

Eman botoa: blogak.goiena.net/argazkiak  irailaren 24tik urriaren 1era

udakoargazkiak udakoargazkiakJarraitu gaitzazu:
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Saria
eman zure botoa eta irabazi otar eder bat 
munduko kafe ezberdinekin arrasateko 
karibu dendaren eskutik. 

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA

J A T E T X E A
munduko zaporeak

karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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IurE EIzAgIrrE  |  antzuola

Alkate izan zen bere azken kar-
gua Antzuolako Udalean, ordura 
arte herrigintzan eta oposizioan 
lan ugari egindakoa da, ordea, 
Jose Angel Zabalo.
Nola hasi zinen politikan?
Frankismo denboran, udalak ez 
ziren demokratikoak eta hainbat 
herri mugimendu zeuden. Horie-
tan ibili nintzen eta orduko gura-
so elkarteak eta hango lehenda-
kari Santi Zabaletak ireki zizki-
daten begiak. 

Lehen hauteskundeetarako, 
1979an, Antzuolako Ezker Aber-
tzaleak plataforma sortu zen eta 
ni independente moduan aurkez-
tu nintzen plataformarekin. 11tik 
hiru zinegotzi atera genituen eta 
orduan sartu nintzen Udalean. 
Lanerako talde jatorra zegoen. 
Pako Legorburu zen alkate eta 
hark bazuen negoziaziorako gaur 
egun falta den dohain bat. Lan 
asko egin genuen: arau subsidia-
rioak, mediku kontsulta... Dena 
eman nuen lanean, ur zikinen-
dako estolderian adibidez, eta 
plataformakoekin nire erara lan 
egiten uztea adostu nuen.
zure lanera itzuli zinen eta handik 
urte batzuetara deitu zizuten.
EAJtik deitu zidaten, 1999an. 
Esan nien bazegoela programa, 
herriak bazituela gabeziak, eta 
aurkeztu egin nintzen. Ez genuen 
alkatetza atera eta lau urtez opo-
sizioan egon nintzen. EHkoa jarri 
zen alkate eta oposizio konstruk-
tiboa egin genuen. 
Eta hirugarrenean alkate, ezta?
Gu EArekin aurkeztu ginen. HB 
legez kanpo uztear zeuden eta 
Gertu Gare moduan aurkeztu 
ziren haiek. Hori ere legez kanpo 
utzi zuten, baina bozka eskatu 

zuten. Guk bost zinegotzi atera 
genituen, Gertu Garek hiru eta 
PSOEk bat. Legez kanpo utzita, 
Estatu mailan ziotenagatik zortzi 
zinegotzi egokitzen zitzaizkigun. 
Guk bozketan ateratako bost 
eserlekuak hartu genituen. Iru-
zurra zela esan ziguten baina 
herriak erabakitakoari ezin genio-
la uko egin eta erantzukizun bat 
genuela erabaki genuen. 

Gertu Garekoei bileretara 
etortzeko eta batzordeetan parte 
hartzeko aukera eman genien. 
Udalbatzarretan ere egoten ziren 
baina euren botoak ofizialki ez 
zuen balio. Bozkatzen zuten eta 
idazkariak gehitzen zuen aktan 
eurek emandako botoa baina 
kontaketan ez ziren onartzen.
garai zaila orduan?
Nik hiru arazo izan nituen lege-

gintzaldi horretan: horiek legez 
kanpoko izatea, nire osasuna eta 
idazkari aldaketak. 

Kontrolatuta sentitzen nintzen, 
ez nengoen batere eroso eta pro-
posatzen nuen guztiari ezezkoa 
ematen zioten hasieratik. 

Bestalde, osasun arazoak bes-
tela ere etorriko ziren baina 
hemengo presioa handia zen eta 
lehertu egin nintzen.
Azpiegitura batzuk egin ziren.
Aurreko legealdian erabaki zen 
maristen eraikina kultur egitura 
berritzeko erabiliko zela. Lege-
gintzaldi bukaeran hasi ziren 
obrak baina ikusi zen eraikina 
oso kaltetua zegoela. Urtebetez 
geldirik egon ziren lanak. 

Alkate jarri eta lehenengo 
eraikin hura bota genuen. Kultur 
etxea han egin beharrean erdi-

rago egitea eta balio anitzeko 
eraikin bat izatea proposatu nuen. 
Finantzazioa lortu nuen mailegu 
batekin eta erakundeen babesa-
rekin. Astakeria zela zioten. 

Proiektua lantzen hasita ara-
zoak sortu ziren: sinadurak bildu 
zituzten eta aurkako mugimendua 
sortu zen kalean. Nik gauza bera 
egin nuen: herriko eragileekin 
mugitzen hasi nintzen. Azkenean 
lortu genuen Torresoroa egitea. 
Eta uste dut Antzuola ez dela 
damutzen eraikin horretaz. 
Beste proiektu aipagarririk? 
Sarrerako zubia zabaldu eta Uza-
rragatik Lizarragarako errepidea 
egin genuen, Elayrako kamioiak 
herri erditik ez pasatzeko. Eta 
alde zaharreko zoladura guztia 
altxatu eta azpiegitura guztiak 
berritu genituen Eusko Jaurla-
ritzaren kontura.

Gainera, erreka estalita zegoen 
eta arauak zioenez, denak zabal-
du behar ziren. Asko negoziatu 
ondoren ireki egin genuen, eta 
etxeen atzealdean kanal bat egin 
genuen ur-emaria handituz gero, 
arazorik ez izateko. Horrek ere 
protesta asko ekarri zituen jen-
dearen artean. 
Hori guztiarekin, ze balorazioa egi-
ten duzu zure alkatetzaz?
Ez neukan zalantzarik gestio 
mailan asmatuko nuela eta jen-
dearen konpromisoa lortuko 
nuela baina garesti ordaindu 
nuen. Horrek luzera ere ekarri 
du ondoriorik: ez dago udaletxe-
rako ilusiorik eta jendeak ez du 
izenik eman nahi EAJren izenean 
hauteskundetara aurkezteko. 

Irten nintzenean ez zegoen 
jenderik eta nik ez aurkeztea 
proposatu nuen, onena hausnar-
tu eta jendearekin egotea zela, 
ikus zezatela zergatik ez ginen 
aurkezten. Hausnarketa egin 
behar da, jakin behar da udale-
txera herriarendako, ez alderdia-
rendako, lanera zoazela.

Jose Angel Zabalo alkate izan zenean egindako Torresoroa balioanitzeko eraikinaren aurrean.  |   iure eizagirre

"Ez nengoen eroso, 
proposatzen nuen 
guztiari ezezkoa 
ematen zioten"

"udaletxera 
herriarendako, ez 
alderdi batendako, 
lanera zoaz"

U DA L  O R D E Z K A R I  I Z A N DA KOA K

Jose angel Zabalo | EAJko zinegotzi eta alkate Antzuolan (1979-1983, 1999-2003 eta 2003-2007)

hiru legegintzaldi egin zituen antzuolako udalean, bi oposizioan eta bat alkate 

udalean sartu zen urteetako lan taldean zegoen giro ona eta gaitasuna du gogoan

torresoroa kultur eraikina izan zen bere legegintzaldiko proiektu garrantzitsuena

"Uste dut herria ez dela damutzen kultur egitura 
berritu eta Torresoroa balioanitza egin izanaz"
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h e r r i a k
ArrAsAte

ImANOl bElOkI  |  arrasate

Urriaren 4a, egubakoitza, izango 
da Maritxu Kajoi eguna Arrasa-
ten. Jaia antolatzen ari diren 
komisiokoek egitarau umoretsua 
prestatu dute aurten ere txikite-
ro koadrilentzat. Etxafuegoak 
jaurtikiz hasiko da eguna "bakea-
ren Nobel saria den Barack Oba-
maren eskutik". Txikitero koa-
drilentzat egun ederra izango da 
egubakoitzekoa, baina aurretik, 
irailaren 27an, Nobenaixuan, 
18:30etik aurrera, ardo paregabea 
eta gazta probatzeko aukera izan-
go dute Arrasateko herriko pla-
zan Maritxu azpira gerturatzen 
diren guztiek. 

Nobenaixo eguna omenaldiak 
egiteko eguna izaten da, eta aur-
ten, Patxi Gorosabel, Olentzero-
ren lagun nekaezina, omenduko 
dute. Hala, inbutu preziatua eman-
go diote Maritxu Kajoi eguna 
ospatzen den 36. urteurrenean. 
Nobenaixo eguna omenaldiak 
izateko eguna izanik, komisiokoen 
esanetan, Herriko Tabernenei 
ere bultzadatxoa emango diete 
aurtengo egitarauaren atzeko 
bertsoan, haien inguruko epai-
ketak direla eta.

Krisia izango da aurten Mari-
txu Kajoi egunean nabarmendu-
ko dena. Arrasateko denda batzuen 
erakusleihoetan kartelak jarri 
dituzte Maritxu Kajoi egunerako 
jantzien salmenta promoziona-
tzeko, baina jendeak ez du erosi 
oraindik. Markiegi dendakoen 
esanetan, ez dago mugimendu 
handirik: "Krisia sumatzen da 
eta azken momentura arte itxaron 

beharko dugu ea jendea hurbiltzen 
den".

Jatetxeetan ere asko aldatu 
da ohitura. Lehen, ia ezinezkoa 
zen bazkaltzeko edo afaltzeko 
lekua aurkitzea, baina gaur egun, 
ez dago arazorik jateko lekua 
lortzeko. Uxarte jatetxekoen eta 
Santa Ana hotelekoen arabera, 
jende gehiago joaten da bazkal-
tzera, afaltzera baino, tendentzia 

aldatu delako. Santa Ana hotelean, 
esaterako, ez dago bazkaltzeko 
lekurik, baina afaltzera  joateko, 
aldiz, lekua soberan dago. Uxar-
te jatetxean, aldiz, 40 pertsona 
inguruko lagun taldea egongo da 
bazkaltzen, baina oraindik ez 
dituzte mahai guztiak bete. 
Menuen prezioei dagokienez, 
ezberdinak dira jatetxe bakoitzean; 
baina Uxarte jatetxean, adibidez, 
26 euroko menua prestatu dute 
egunerako.

Autobus zerbitzuei dagokienez, 
urtero bezala, Arrasate jendez 
betetzen da eta egunerako auto-
bus zerbitzu berezia jarriko dute. 
Oraindik zehaztu gabe dituzte 
ordutegiak, baina lehenbailehen 
jarriko dituzte www.pesa.net web-
gunean.

eskapularioetan murrizketak
Murrizketak direla eta, berezita-
sun bat izango dute aurten eska-
pularioek. Komisiokoen esanetan, 
gutxiago kostatu zaie aurtengo 
eskapularioak egitea, erditik 
moztuta egongo baitira. Hori 
horrela, atzealdean artazi batzuk 
agertuko dira, murrizketak iru-
dikatzeko.

Badatoz Maritxuak!
 Krisia nabarmentzen da arrasateko jatetxe eta jantzi dendetan

Murrizketen inguruko manifestua egingo dute eskapularioetan

Iaz, Maritxu Kajoi egunean komisioko arduradunetako batzuk eskapularioak banatzen.   |   Goiatz arana

aurtengo 
egItaraua

irAilAk 27, 
NOBeNAiXUe

18:30 Maritxupeien, ardaue 
ta gaztaie probetako 
aukeria. Gero, Patxi 
Gorosabel olentzeroren 
lagun nekaezinari 
omenaldia.

UrriAk 4, MAritXU 
kAJOi eGUNA

08:00 Etxafleroak bake 
nobel saria den Barack 
obamaren eskutik.

10:00 Francisko aita 
santuak eta Bergarako 200 
monjek hasiera emango die 
ofizialki jaiei Ostarkutik 
abiatuta.

11:30 Prozesioa 
arantzazura Mondrako 
jokalarien alde.

14:30 Forman jarri eta 
gabeko txikiteue eutsi ahal 
izeteko kirol saio xumea. 
270 kilometroko 
ultra-maratoi-triatloia 5 
buelta anboto zeharkatuz 
eta gero ziorlako zubitik 
errekara salto, igeri 
Debaraino. Kontuz 
depuradoraz.

18:00 irrien lagunekin 
haurrentzako Ane eta 
Piratekin parrandan 
ikuskizuna sebero altuben.

Gaztetxoentzako Niri bost 
lehiaketa (galdera-erantzun 
labur eta froga ezberdinen 
lehiaketa). Kalean zehar 
izango da Gaztegunetik 
abiaturik. eguraldi 
txarrarekin Gaztegune 
barruan.

18:30 Kiliki eta erraldoi txiki 
eta ertainak herriko kaleetan 
zehar.

19:00 oria txaranga 
beteranuen doinuak 
entzungo ditugu herriko 
plaza eta inguruetan.

20:30 Maritxuri lore 
eskaintza herriko plazan. 
Urteko txikituak eskertu, 
krisixek txikiteue ez 
zapuzteko eta datorren 
urtien danok egon gaittezen 
eskaketako.

00:30 Dantzaldia herriko 
plazan.

22:30 Dantzaldia sebero 
altuben Kaixoren eskutik.

02:30 oñatiko 15 
lehengusu-lehengusina 
autobusez etortzea 
aurreikusten da. ligatu ez 
baduzu oraindik, agian hau 
da zure aukera.MAritXU kAJOi 2013kO eskApUlAriOA Prestatu dute 

dagoeneko Maritxu Kajoi eskapularioa, aurten "artazikadarekin".
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Hainbat lagun, bertso-afarian topa egiten.  |   imanol soriano

lEIrE kOrtAbArrIA  |  elgeta

Sagardo Egun "borobila", anto-
latzaileen hitzetan, izan zuten 
zapatuan Elgetan, egun osoko 
egitarauarekin. Besteak beste, 
paella-jana egin zuten eguerdian 
13 lagunek eta, urteko tortilla 
lehiaketaren ondoren, parte-har-
tzaileen tortillekin egindako pin-
txo ia guztiak saldu zituzten. 
"Nahiz eta erretiratuak herritik 
kanpo egon, jende piloa zebilen 
plazan", esan digu Janire Lazka-
nok, antolatzaile-taldekoak.

Arratsaldean, triki-poteoa 
egin zuten herriko taberna guz-
tietan, eta gauean, 31 lagun batu 
ziren bertso-afaritan, Jokin 
Labaien eta Manex Agirrerekin; 
bukatzeko, parranda egin zuen 
nahi izan zuenak. Aurten, bertso
-saioa patxadatsuagoa izan da, 
denbora luzeagoarekin, eta afa-
loste polita egin zuten.

"Borobil" joan zen 
Sagardo Eguna Elgetan

elgeta

leire kortabarria

Sekulako arrakasta izan zuten Zahar Berrik eta AEDk zapatu goizean 
Biteri plazan prestatu zituen saiheski-pintxoak, eta zerbitzatu zituen 
ardoak eta sagardoak. Ondoan, liburu eta bestelako materialaren 2. 
eskuko azoka egin zuten, Literaturjauzien barruan, eta hura ere polito 
joan zen. Pintxoak eta liburuak erosita, AEDri eta Zahar Berriri urteko 
jarduna finantzatzen lagundu zieten arrasatearrek.

Zahar Berri eta AEDri bultzada

arrasate

mIrEN ArrEgI  |  oñati

Santa Lutziako zelaian izugarriz-
ko beroa eginagatik ere, Oñatiko 
54. Nazioarteko Artzain Txakur 
Txapelketako parte-hartzaileek 
maila ona erakutsi zuten. Oña-
tiko txapelketak baditu beste 
batzuek ez dituzten zailtasunak; 
esaterako, artzainaren eta txa-
kurraren artean dagoen distantzia 
oso handia da eta horrek zaildu 
egiten du bien arteko komunika-
zioa. Gainera, bien artean erre-
katxoa dago, eta txakurrak artal-
dea artzainaren ondora ekarri 
behar izaten duen ariketa zaildu 
egiten du. Ez hori bakarrik, txa-
kurrek gobernatu behar duten 
artaldea etxeko artaldea da, ale-
gia, ez da txapelketetan ohitua, 

eta hori igarri egiten da. Zailta-
sunak zailtasun, esan behar da 
artzain eta txakur guztiek ere 
txukun bete zutela euren lana.  

Irabazlea, lapurtarra 
Baina, txapelketa izanik, norbai-
tek irabazi behar eta, atzokoan, 
Jean Paul Irikinek eta Xintxo-k 
egin zuten ondoen lana; lehenen-
go ariketa bikain amaitu zuten 
itsasutarrek. Iazko txapeldun 
Antonio Alustizak eta haren txa-
kur Bat-ek ere bikain jardun zuten 
bigarrenean, eta hala, Irikin eta 
Xintxo-rekiko zeukaten aldea 
nabarmen gutxitu zuten. Sailka-
pen orokorrean, lau puntuko aldea 
besterik ez zegoen lehenengoaren 
eta bigarrenaren artean.

aspaldiko partez 
21 urte pasatu dira Iparraldeko 
artzain eta txakur bikote batek 
Oñatin azkenekoz irabazi zuene-
tik. Hala, pozik aurkitu genuen 
Jean Paul Irikin. Oñatin sei bider 
lehiatu izan da Irikin; horietatik 
bi Xintxo txakurrarekin, eta atzo-
koan lortu zuen txapela.

Bestelako sariak 
Sailkapenetik kanpo ere izan zen 
bestelako saririk atzo Santa Lutzia-
ko zelaian. Esaterako, Jose Mari 
Jauregiren Leze txakurrak iraba-
zi zuen arrazako txakur onenaren 
saria. Gainera, azken hiru urteo-
tako irabazle Ttiki ere –Antonio 
Alustizaren txakurra–, izan zuten 
gogoan; hain zuzen ere, abuztuan 
hil da Ttiki, eta txapelketa zaleek 
oso maitea zuten hura.

Artzainak, txakurrak eta txapelketako antolatzaileak.  |   Josetxo arantzabal

Jean Paul irikin eta Xintxo, aurtengo irabazleak 

21 urteren ondoren, Iparraldeko 
ordezkari bat txapeldun Oñatin

oñatI

SAiLkAPEnA

1. Jean Paul irikin eta Xintxo 
(itsasu, Lapurdi)

2. antonio alustiza eta Bat 
(areso, Nafarroa)

3. roger Jauretxe eta Gaita 
(baigorri, behenafarroa)

4. Jose Mari Jauregi eta Leze 
(illarduia, araba)

5. Juli bayot eta Xixpa  
(ares del Maestrat, Castello) 

6. enrike Mendiguren  eta Riki 
(Orozko, bizkaia)

7. stephanie Fonda eta Fjord 
(saint-andré de Valbergue, 
Frantzia)

8. Hilario Novillo eta Witney 
(santpedor, bartzelona)

9. Jose Mari Pleguezuelos eta 
Kim  (La Canonja, tarragona)

10. Juan Jose arrizabalaga eta  
Azkar  (elgoibar, gipuzkoa)

11. Jose urien eta Bizkai 
(abadiño, bizkaia)

12. ismael boix eta Dover 
(Morella, Castello)

Duela lau urte bigarren 
postua eskuratu zuten 
Jean Paul irikinek eta 
Xintxo-k. aurtengoan, 
berriz, lehenengoa. 
Non egon da garai-
penaren gakoa?
txakurrak azkarra 
behar du ardiekin ibil-
tzeko eta lehen ariketan ondo aritu 
da, esanak ondo bete ditu. bigarren 
ariketarako bagenuen abantaila eta 
hori izan da gakoa.
Nolakoa da Xintxo?

border Collie arrazako 
txakur arra da. zortzi 
urte ditu eta ondo 
erakutsi behar zaio 
nagusia zein den, bera 
gainetik ipini nahian 
ibiltzen baita. beste 
bizpahiru urtez txa-
pelketetan aritzea 

espero dut.  
Nori eskaintzen diozu txapela?
iparraldeko txapelketen antolatzai-
le Fermin mihurari, oñatitik besar-
kada batekin. 

Josetxo arantzabal

"Fermin Mihurari eskaintzen diot"

jean paul IrIkIn | txaPelDuna
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IKASTURTE 
BERRIAREN HASIERA!!!

UNIBERTSITATERAKO:
• Ingeniaritza.
• Enpresa ikasketak.

LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZA:
• LMH.
• DBH.
• Batxilergoa.

SARBIDE PROBAK:
• Goi mailako zikloetarako. 
• Unibertsitaterako.

HIZKUNTZAK:
• Ingelesa 
 – Ikastaro trinkoak:
  - Pet.
  - First. 
  - Advanced.
 – Ahozko aurkezpenak ingelesez.
 – Ingelesa bigarren hizkuntza 

daukaten irakasleentzako  
didaktika eta metodologia. 

• Alemana.

ELIKADURA:
• Elikagaien Manipulatzailea.

Araba Etorbidea, 3 - 1  •  20500  •  Arrasate • Tel.: 943 79 35 33
bastida@bastida.es • www.bastida.es

mIrEN ArrEgI  |  oñati

Urtero moduan, jaien aurreko 
aste bukaeran, hitzordu garran-
tzitsua izaten dute Oñatiko nes-
ka-mutikoek. Umeen danborradak 
jai giroan murgiltzen du herria, 
eta hala gertatu zen zapatuan 
ere. Eguraldi ederra egin zuen, 
gainera, eta herritarrak kalera 
atera ziren, danbor hotsak entzun 
eta neska-mutikoen aurpegi alaiez 
gozatzera. 

Beti bezala, 18:00etan ekin 
zioten Santa Marina plazatik. 
Danbor-jotzaileek, inudeek, gas-
tadoreek zein banderadunek 
bikain bete zuten euren lana. 
Inudeak dantzan, banderadunak 
bandera astintzen, danbor-jotzai-
leak danborrak jotzen eta zaldi 
gainekoak dena gidatzen, irriba-
rretsu eta pozik zeharkatu zituz-
ten herriko kaleak. Aurten, berri-
tasunik ere egon da; izan ere, 
Potx eta Motx pailazoak karrozan 

irten ziren. Gozokiak banatzen 
eta herritarrak animatzen jardun 
zuten horiek, beti alaitasunez.  

150 neska mutikok 
danbor hotsez bete 
zituzten Oñatiko 
kaleak, zapatuan
oñatiko umeen danborradak jai giroa eta festa 
ekarri zituen herrira, sanmigelen atarian

Foruen plazan, neska-mutikoak danborrak jotzen.  |   imanol soriano

Potx eta Motx, gaztetxo mordoa inguruan.  |   imanol soriano

oñati

miren eta izar 
danbor-jotzaileak

"Polita izan da, oso ondo 
pasatu dugu. Hasieran urduri 
samar bageunden ere berehala 
lasaitu gara. Dagoeneko ikasita 
dugu errepertorioa eta gurako 
genuke datorren urtean ere 
irten ahal izatea".

mireia eta naia 
inudeak

"Inudeak ume-zaintzaileak 
dira. Oso gustura ibili gara, 
panpinak besoetan, dantzan. 
Danborra jotzen ikastea ere 
gurako genuke, ia datorren 
urtean posible den. Dena den, 
bikain pasatu dugu".

AmAIA TXINTXUrrETA  |  aramaio

Txirritola Egunaren hamargarren 
edizioa izan zen atzo, domeka, 
ospatu zena. Egun seinalatu horre-
tan, txotx irekiera Txirritola 
elkartearen sortzaileek egin zuten 
eta mezu hau bidali nahi izan 
zuen elkarteko sortzaileetariko 
batek, Mikel Arantzabalek: "Dakie-
nak egin dezala. Euskara ez dago 
maitatzeko eta ez da gordeta edu-
kitzeko. Euskara da erabiltzeko; 
egunero eta alde guztietan".

Hamar baserritako sagardoak
Euskara erabiltzeko mezua alda-
rrikatzeko eguna izateaz gain, 
festarako eguna ere izan zen Ara-
maiokoa. Bizente Goikoetxea 
plazan herriko hamar sagardo-
gileren sagardoak dastatzeko 
aukera izan zen eta herritarrek 
sagardoa " oso ona" zegoela adie-
razi zuten: "Txispadunak eta 
txispa gutxiagokoak, sagar mota-
ren araberako askotariko sagar-
doa dastatzeko aukera dago, eta 
sagardo oso ona dago". Talo eta 
pintxoak ere gustura jan zituzten 
aramaioarrek eguerdian.

Alberto Barrondo Oletako 
artisauaren argizaiola erakuske-
ta ere atzo zabaldu zuten Sastiñan 
eta herritar ugari bertaratu ziren 
argizaiolak ikustera.

"Dakienak egin dezala" mezuarekin 
ospatu zuten Txirritola Eguna Aramaion
txotx irekiera poz handiz egin zuten txirritola euskara elkartearen sortzaileek

Herritarrak taloak prestatzen, domeka eguerdian.  |   josetXo arantzabal

Txirritola elkartearen sortzaileak, txotx irekieran.  |   a.t.

aramaio
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I
ragan igandean, Juan Luis 
Zabalak Berrian ekarri zuen 
saski bete libururen zurru-
murrua gurera, orbelpetik 

irten eta gure mahaietara iri-
tsiko omen direnak. 60. hamar-
kada ate joka dator “tok”, “tok”, 
tok”, eta Joxanton Artzek 1987-
tik hona argitaraturiko lehen 
lana bi liburutan dakar. Koldo 
Izagirre ere badator zirika, 
hiriari poemak eskainiz, Ber-
nardo Atxagak Nevadatik Oba-
bari so egiten dion bitartean.

Uxue Alberdi ere doble hel-
du eta haurrentzat, adi bere 
Euli-giro ipuin liburuari,  Susa-
koek jada aurreratu dute ipuin 
bat sarean eta “mmmm”... Joan 
Mari Irigoienek Arma, tiro... 
bammm!” egin eta Joxean Agi-
rre Veneziara doa ihesi, Xabier 
Montoiak badaezpada Felix Goñi 
abokatua kontratatu duen aldi 
berean. Aingeru Epaltzak Joa-
nes Mailu bidali du espiatzera 
ea zertan den altzatarra...

Bizitza antzerki hutsa denez 
Antton Lukuk Libertitzeaz ida-
tzi du, beti da freskoa baxena-
fartarraren ikuspuntua. Eta 
Sarasua ere iritsi da ertzeko 
zatietatik, oi Sarasua, Hiztun-
polisaren 12 taulak Tiberreko 
muinoetan uztera. Azkenaldian 
zorrotz entzun dugu, euskal-
gintzaren estrategia falta sala-
tuz eta gako interesgarriak 
utziz... 

Ah! Eta itzulpenetan Virgi-
nia Woolf, Sylvia Plath, Elias 
Canetti, Mo Yan (Jokin Zaitegi 
beka) gurera ekarri ditugu. Eta 
loak hartzear gaudela, Mitxel 
Murua, Pello Añorga, Amagoia 
Mujika, Leire Bilbao, Igor Elor-
tza... gu berriz haur bihurtzeko 
laguntzeko prest daude. Itxura 
ederra du udazkenak.

Saski bete 
liburu

"Koldo Izagirre 
ere badator zirika, 
hiriari poemak 
eskainiz"

n i r e  u s t e z

ENEKO 
bArbErENA

Urtero bezalaxe aurten ere 
elkartuko dira 1955. urtean 
jaiotakoak gizon eta emaku-
meak. Urriaren 19an izango 
da eta bazkari bat egingo dute 
Saran. Interesatuek lehen-
bailehen izena emateko dei 
egin dute eta horretarako 60 
euro sartu beharko dituzte 
Laboral Kutxako kontu hone-
tan: 3035 0202 7420 21042311. 

Urriaren 19an 
elkartuko dira 
1955ean jaiotakoak

zurIñE vElEz dE mENdIzAbAl

Aisialdian euskara sustatzeko 
ahaleginen artean, AEDren bai-
tako Bultza taldeko kideek kiro-
lariekin eta oro har, kirol elkar-
teekin egiten diharduten lana 
dago. Kirolarien Euskara Eguna 
antolatu dute irailaren 28rako, 
zapatua. Besteak beste, Euskara 
Gure Hizkuntza Nagusiaren alda-
rrikapena egingo dute. 

Euskara gaztelaniaren pare 
Bultza taldeko Joxemari Muxikak 
euskararen erabileran eragitea 
bilatzen dutela esan du. Aurretik 
elkarte gastronomikoetan jardun 
ostean, kirol elkarteak ere euska-
ra martxan ipintzeko leku apro-
posak izan daitezkeela erabaki 
zuten. "Helburua toki horietan 
euskara gaztelania beste erabiltzea 
da, haren pareko egotea. Kirol 
elkarteetan proposamena ongi 
hartua izan da".  

19 talde eta helburu bat
Herriko 19 kirol taldek egin dute 
bat proiektuarekin eta elkarte 
bakoitzak bere euskara plana 
garatu du: "Egoeraren diagnosia 
egin dute, aktak, eskutitzak eta 
oro har, dokumentu idatziak begi-
ratu eta helburu batzuk finkatu 
eta horietara iristeko ekintzak 
prestatu dituzte. Eta berdin era-
bilerarekin ere, hau da, kirolariek, 
monitoreek zein batzarretako 
ordezkariek nola hitz egiten duten 
ikusiz". 

Bultza taldekoek badakite hori 
egitearekin bakarrik ez dela ezer 
lortuko. "Giroa ere behar da, eta 
horregatik antolatu da Kirolarien 
Euskara Eguna".

Jende ugariren inplikazioa
Talde guzti horietan 5.000 jokala-
ri inguru, bazkideak, entrenatzai-
leak eta beste daude nahasita, eta 
guztiengan euskararen erabilera 
modu natural batetan lortu gura 
dute ekimenaren antolatzaileek. 

"Gazte euskaldunek askotan 
ez dute euskal erreferentziarik. 
Gurasoek eta ingurukoek maiz 
egiten dute gaztelaniaz; hori alda-
tu beharra dago". Irailaren 28ko 
13:00etan Euskara Gure Hizkuntza 
Nagusiaren  Aldarrikapena ira-

kurri eta atxikimendua emango 
diote, Herriko Plazan. 

Zapatua ekintzaz beteta
Bestelako ekintzak ere antolatu 
dituzte. 10:00etatik 12:45etara, 
esaterako, Seber Altuben auto 
telegidatuak eta bizikleta trebe-
tasun ginkana egongo dira; Bite-
ri plazan errugbia, saskibaloia 
eta judoa; Zaldibarren futbola 
–Mondrakoak eta Zaldibarko fut-
bitokoak–, pilota eta eskubaloia; 
eta Herriko Plazan aerobic eta 
Arrasateko kultur ginkana egin-
go dituzte. 

Arratsaldean, ostera, korrika 
lasterketak egingo dituzte herri-
ko kaleetan zahar, atletismo tal-
dearen laguntzarekin.

Aurreko astean egin zuten bileraren une bat.  |   aed

Herriko 19 kirol taldek euskara 
sustatzeko konpromisoa hartu dute
Kirolarien euskara eguna ospatuko dute hilaren 28an (zapatua)

bAt egin duten 
kirol tAldeAk

 arizmendi Kirol elkartea

 arrasate aikido taldea

 arrasate atletiko taldea

 arrasate errugbi taldea

 arrasate eskubaloi

 arrasate Pilota taldea

 arrasate san andres 
Xake taldea

 Ointxe! saskibaloi taldea

 Besaide Mendizale 
elkartea

 debagoiena 
txirrindularitza elkartea

 debagoieneko 
eskalatzaileak Mendi 
Kirol Kluba

 dorletako ama 
txrrindulari Ikastetxea

 dragoi Gimnasia taldea

 Judo taldea

 leintze eskola Kirola

 Mondra Futbol taldea

 RC dospistones

 tenis taldea

 Zaldibarko Futbito 
txapelketa

z.v.d.m.  |  aRRasate

Egubakoitzean Arrasateko Zero 
Zabor taldearen ekimenez paro-
dia bat egin zuen Herriko Plazan. 
Hala, hondakinak kudeatzeko 
sistema ezberdinak ipini zituzten 
plazan bertan: orain arteko sis-
tema eta errauskailua batetik; 

gaikako sailkatzea eta zintzilika-
rioak bestetik. 

Musikaz girotuta egon ziren 
bata eta bestea, gainera; hileta 
musika entzun zitekeen batean 
eta doinu alaiagoekin jantzi zuten 
gaikako sailkatzea irudikatzen 
zuen parodia.

Zabor bilketa eredu ezberdinak 
parodia batetik ikusita, Arrasateko 
Zero Zabor taldearen eskutik

z.v.d.m.  |  aRRasate

Eguenean eman zuen aditzera 
Stop Atez Ate plataformak 
Hondakinen Mahaia uzten zue-
la. Beraien arabera, Udal Gober-
nua "tranpa" egiten ari da 
Hondakinen Mahaiarekin. 

Erabakia hartuta
Horrenbestez, mahaitik altxatzea 
erabaki du plataformak: "Ezker 
abertzaleak joan den legealditik 
du erabakita Arrasatek atez 
atekoa izan behar zuela, bizila-
gunek eta gainerako udal taldeek 
uste dutena albo batera utzita. 
Hondakinen Mahaia fartsa bat 
da, non atez atekoaren gainean 
bakarrik eztabaidatu gura den, 
beste bilketa sistemak kontuan 
hartu gabe", adierazi dute pren-
tsa ohar bidez.

Stop Atez Ate plataformaren 
ustez, gainera, Hondakinen 
Mahaiak Arrasaterendako bil-
keta sistemarik egokiena zein 
den eztabaidatzeko balio behar-
ko luke baina "atez atekoaren 
doktrina" ezarri dela diote, "sis-
temarik zikinena, deserosoena 
eta garestiena denean".

"Ekonomikoki jasanezina" 
Bestalde, atez ateko sistema 
"ekonomikoki jasanezina" izan-
go dela eman dute aditzera 
prentsa oharrean: "Udalaren 
diru-kutxa agortuko du. Diru 
publikoaren xahutzea izango 
da atez atekoa, ez daukagun 
diru publikoaren xahutzea". 

Bosgarren edukiontziaren 
aldeko apustua egiten du Stop 
Atez Ate plataformak.

Stop Atez Ate plataformak 
Hondakinen Mahaia uztea 
erabaki eta mahaitik altxatu da
Udal Gobernua "tranpa" egiten ari dela esan du 
plataformak bidalitako prentsa oharrean

Parodiaren une bat.  |   IManOl BelOKI
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PLAZAKO DANTZA
TRADIZIONALAK  

IZENA EMATEKO EPEA: Irailak 27
 

AED: 943 77 12 28 / GAZTE BULEGOA: 943 25 20 65
HERRIXA DANTZAN: herrixadantzan@gmail.com  
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2013 - 2014
ikastaroak 

 

Hastapeneko mailarako bi aukera:
ASTELEHENETAN edo OSTIRALETAN

 
Urria - Ekaina / Hasiera: urriak 7

 
Informazioa eta egitarauak: 

www.herrixadantzan.com

H E L D U E N T Z A T

Josetxo Arantzabal

Arrasateko Eskuartean Arti-
sau taldeak datorren eguba-
koitzerako, irailak 27,  azoka 
berezia antolatu du. " Maritxu 
Kajoi egunera eta udazkene-
ra begira antolatu dugu". 
Herriko Plazan egingo dute, 
18:00etan hasi eta 21:00ak 
bitartean. Kolorez betetako 
10-12 postu jarriko dituzte: 
bitxiak, osagarriak... 

Eguaztenean, hilak 25, Mikel Mar-
tinez aktoreak Kulturaten Den-
boraren korapiloak izeneko antzez-
lana eskainiko du. Stanislaw Lem 
idazlearen obretan oinarrituta 
zientzia fikziozko ipuin-antzezpe-
na egingo du Martinezek, modu 
dibertigarrian literatura ikus-en-
tzuleei gerturatuz. AEDk antola-
tutako IV. Literaturjauzien baitan 
izango da, 19:00etan hasita.

'Denboraren korapiloak' 
antzezlana ekarriko du 
Mikel Martinez aktoreak

Azoka egingo dute 
egubakoitzean 
Eskuartean taldekoek

Ekinek arropen kustomizazio 
ikastaroa antolatu du. Amaia 
Albes diseinatzaile arrasatea-
rra arduratuko da eskolak 
emateaz. Urriaren 8tik aben-
dura bitartean iraungo du 
ikastaroak eta martitzenero 
elkartuko dira 18:00etatik 
20:00ak arte. Izen-ematea ire-
ki dute; 30 euro izango dira, 
28 euro bazkideek. 

Kustomizazio 
ikastaroa antolatu du 
Ekin elkarteak

z.v.d.m.  |  arrasate

Arrasateko Zahar-Berri min-
tzapraktikako arduradunak 
jende bila ari dira taldeak osa-
tzeko. Maitena Arana progra-
maren koordinatzaileak argi-
bide gehiago eman ditu: "Tal-
deak osatzeko bi pertsona behar 
ditugu. Izan ere, euskaldun 
berri eta zaharrak batera elkar-
tzen dira, berba eginez euska-
ra praktikatzeko. Eta taldeak 
osatzeko euskaldun zaharrak 
f a l t a  za i zk igu ,  b i ,  ha in 
zuzen". 

Asmoa, astean behin arra-
tsaldez elkartzea izango litza-
tekeela gaineratu du Aranak. 

"Interesatuek AEDra jo deza-
kete –Pablo Urangara zein 943 
77 12 28 telefonora deituta– 
izena emateko zein informazio 
gehiago behar izan ezkero".

Iaz 80 lagun inguru
Iaz bide onetik joan ziren Arra-
sateko mintzapraktika taldeak; 
17 talde osatu ziren –80 lagun 
inguru elkartuz- eta aurten ere 
bide horretatik joango dela . 

"Azken urteetan euskara 
maila hobetzeko gogoz berta-
ratutako herritarren kopurua 
handitu da, eta ondorioz, bolun-
tario gehiago behar izaten 
dira". 

Jende bila ari dira Zahar-Berri 
programakoak, taldeak osatzeko

zurIñE vElEz dE mENdIzAbAl

Urtero-urtero gripearen ondorioz 
herritar asko gaixotzen dela eta, 
prebentzioaren bidetik jotzen 
dute osasun zentroetatik. Eta 
Arrasaten ere Lehen Mailako 
Atentzioko taldeak bide horreta-
tik egiten du.  

Txertoa, norentzako? 
Gaur bertan ipin dute martxan 
berriz ere gripearen aurkako 
txertaketa-kanpaina. "Aurreko 
urteetan bezalaxe, txertaketa 65 
urtetik gorako guztientzat izango 
da". Baina ez dira txertoa hartu 
dezaketen bakarrak izango. "Gai-

xotasun kronikoren bat duten 65 
urtetik beherakoek ere badute 
aukera". Hori horrela, diabetesa 
edo bihotzeko, biriketako zein 
giltzurrunetako gaixotasuna dute-
nek ere hartu dezakete txertoa, 
besteak beste.

Txertoak, toki ezberdinetan
Txertoa jasotzeko anbulatoriora 
joan beharko dute interesatuek, 
"aurretik txanda hartuta".

Baina erretiratuen elkarteetan 
ere emango dituzte; Musakola, 
Santamarina, Uribarri eta San 
Andreseko Etxaluze eraikinean 
aukera egongo da. 

Azkenik, etxean dauden ezin-
duek etxean bertan jaso ahal 
izango dute zerbitzua. "Euren 
medikuarekin edo erizainekin 
harremanetan ipini beharko dira 
horretarako". 

Iazko txerto kanpainako irudi bat.  |   goiena

Gaur emango diote hasiera 
gripearen aurkako kanpainari
lehen Mailako atentzioko taldeak dei egin du txertoa hartzera joan daitezen

Irakurle batek Aprendices 
eraikinaren alboko 
haurrentzako jolas 
parkean botiltzarra egin 

ostean gauzak jaso barik uzten 
dituztela salatu gura izan du. Tokia 
zikin eta aldi berean umeentzako 
arriskutsu geratzen da. Ea 
hurrengoan zakarrontziak 
erabiltzen dituzten!

Botiltzarra egin
eta jaso barik 
utzitakoak

t x a loa k  e ta  t x i s t u a k

sergio azkarate

Azkoitira joan da Arrasateko Xantini Peñak antolatu duen Vueltako 
porraren sari nagusia; Aritz Azkune lehenengo eta seigarren 
postuetan sailkatu da ('Maimar III' eta 'Maimar II'), ia 10.000 euro 
poltsikoratuz. Bigarrena 'Alan' taldea izan da (Arrasate) eta 
hirugarrena, 'Unaitxi 2' (Donostian bizi den errenteriarra). 

Vueltako porrako saria AzkoitiraTXErToA non 
ETA noIz

Irailak 26 (eguena) 
Musakolako erretiratuen 
elkartea.

Irailak 27 (egubakoitza) 
santamarinako erretiratuen 
elkartea.

Irailak 30 (astelehena) 
Uribarriko erretiratuen 
elkartea.

Urriak 1 (martitzena) san 
andreseko etxaluze 
eraikinean.

Irailaren 23tik aurrera 
Arrasateko anbulatorioan 
(aurrez hartu behar da txanda)

Erretiratuen elkarteetan: 
12:00etatik 13:00ak arte
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mONIkA bElAstEgI  |  bergara

Jardun euskara elkarteak biga-
rrenez antolatu du aurten udako 
postal lehiaketa antolatu du. 
Lehiaketaren helburu nagusia 
komunikazio informal eta ida-
tzietan euskara erabiltzea da eta 
pozik daude jasotako erantzuna-
rekin. "Euskal Herritik eta kan-
potik mota eta estilo guztietako 
postalak jaso ditugu eta eskerrak 
eman nahi dizkiegu parte hartu 
duten guztiei", esan dute Jardu-
netik. 

Bigarren edizio honetako ira-
bazlea Irati Eguren bergararra 
izan da. Epaimahaiak bereziki 
postalaren originaltasuna balo-
ratu du, eskuz eginiko postala 
delako Sari moduan tableta jaso 
du. 

Helduendako antzerki tailerra 
Jardun euskara elkarteak hel-
duendako antzerki ikastaroa 
antolatu du. Urrian hasi eta ekai-
nera arte izango dira eskolak, 
Zurrumurru antzerki taldeko 

kideen eskutik. Eskolak eguaz-
tenetan izango dira, 19:30etik 
20:30era, eta taldea osatuz gero, 
urriaren 2an hasiko dira. 

Izenemate epea dagoeneko 
zabalik dago Jardun euskara 
elkarteak kultura etxearen sotoan 
–Errotalde jauregian– duen bule-
goan, jardun@topagunea.net hel-
bidean zein 943 76 36 61 telefono 
zenbakian. Ikastaroaren prezioa 
12 euro dira hilean; 10 euro Jar-
dun elkarteko bazkide izanez 
gero.

Irati Egurenek irabazi du 
Jardunen postal lehiaketa
bereziki originalasuna azpimarratu dute, postala eskuz eginda dago-eta

Irati Eguren pozik postal irabazlearekin eta sariarekin.  |   jardun elkartea

zurIñE v.d.m.  |  bergara

Gaurtik eta egubakoitzera bitar-
tean Osasuna eta Istripuen 
Prebentzioaren Astea ospatuko 
dute Bergaran. Gipuzkoako 
DYAk antolatutako ekimena 
izango da. "40 urte larrialdiez 
arduratzeak zerbait erakutsi 
badigu zera da, prebentzioa 
dela gako nagusiena istripuak 
gutxitzeko eta gaixotasunen 
agertzea saihesteko".  

Hala, hitzaldiak eta tailerrak 
antolatu dituzte, eta horietan 
parte hartzeko ez da ezer ordain-
du beharko, doakoak izango 
dira eta. Guztiak 19:00etan 
hasiko dira, DYAk Martoko 
kalean duen ordezkaritzan.  

Astea ekintza bete lepo 
Ohiko larrialdiak eta egoera 
horietan izan beharreko joka-
bideei buruzko berbaldia eskai-

niko dute gaur, astelehena 
Bihar, berriz, hesgailuen oina-
rrizko tailer bat egingo dute, 
"eskuak, sorbaldak zein belau-
nak nola lotu azalduz, esate 
baterako". 

Eguaztenean, ostera, etxeko 
istripuen txanda izango da, 
DYAko lagunek erredurak, 
intoxikazioak zein erorketak 
ardatz hartuko dituzte. 

Hurrengo egunean bihotz
-biriken suspertzea nola egin 
irakatsiko duen tailerra eskai-
niko dute. Eta asteari amaiera 
emateko, Zure bihotza zaintzea 
berbaldia eskainiko dute. 

Eguaztenean Magazinean 
Eguazten honetan Goienako 
Magazineko Osasun tartean 
gai honetaz egingo dute berba, 
20:15ean hasita, DYAko bolun-
tario batekin.

Osasuna eta istripu 
prebentzioak, DYAk 
antolatutako astean 

Ekintzak DYAk Martokon duen ordezkaritzan izango dira.  |   goiena

m.b.  |  bergara

Debagoieneko Mankomunita-
teak Errekaren Astea antolatu 
du urriaren erdialderako eta 
hori baliatuta, Deba erreka 
garbitzeko auzolana antolatu 
du herritar talde batek Berga-
rako Udalarekin batera. 

Urriaren 13an Epeletik Osin-
txura bitarteko erreka zatia 
garbitzeko lanetan arituko dira 
eta deialdia egiten diete parte 

hartu nahi duten herritar guz-
tiei ekimenean izena emateko. 
Izan ere, interesa duten herri-
tar guztiei dago irekita, hori 
bai, bertan parte hartzeko beha-
rrezkoa izango da aurrez izena 
ematea. 

Horretarako errekagarbi-
tzeko@gmail.com helbidera 
idatzi daiteke edo www.berga-
ra.net webgunean dagoen for-
mularioa bete.

Deba erreka auzolanean 
garbitzeko dei egin dute

Deba erreka Elorregin.  |   goiena

m.b.  |  bergara

Kanpotik etorri eta euskara ikas-
teko interesa duten guztiei eskain-
tza berezia egiten zaie AISA 
ikastaroen bidez. Hala, euskara 
ikasten hasteko 60 orduko ikas-
taro berezia antolatu dute Udalak 
eta Udal euskaltegiak, HABEre-
kin elkarlanean. Ikastaro horre-
tan, Euskal Herrira etorri berriei 
egokitutako metodologia eta mate-
riala erabiliko da. 

60 orduko harrera ikastaro 
hori Udal euskaltegian izango 
da, urriaren 7an hasita, eta 16 
urtetik gorakoek har dezakete 
parte. Astean lau orduz emango 
dira eskolak, bi egunetan bana-
tuta eta bi egunok eskariak jaso 
ondoren erabakiko dira.

Izenematea urriaren 2an amai-
tuko da Udal euskaltegia Irizar 
etxean duen egoitzan zein 943 76 

44 53 telefono zenbakian. Prezioa 
10 euro dira, baina behin ikasta-
roa bukatuta eta ikasleak gutxie-
nez %85eko asistentzia izanez 
gero, itzuli egingo dute diru kopu-
ru hori.  

Udal Euskaltegiak dagoeneko 
erabaki du zein izango diren 2013
-14 ikasturtean ikasleei emango 
dizkien diru-laguntzak. Ikastur-
te amaieran egin ohi dituen diru
-itzulketez gain, azpimarratzekoa 
da, aurten, langabetuek matri-
kularen erdia ordaindu beharko 
dutela. Gainera, tarifa soziala 
izango da gutxieneko diru-sarre-
retara iristen ez diren herrita-
rrentzat. Laguntza horien bidez, 
euskara ikasteko erraztasunak 
eman nahi ditu Udalak garai 
ekonomiko zail honetan. Matri-
kula egiteko epea hilaren 26ra 
arte egongo da zabalik.

Euskara eskola bereziak 
kanpotik datozenendako
izenematea zabalik dago udal euskaltegian. ohiko 
ikastaroetan, langabeek erdia ordainduko dute

z.v.d.m.  |  bergara

Bergarako Udalaren 2014ko 
egutegirako argazkiak hau-
tatzeko lehiaketak aldaketak 
izan ditu. Batetik gaia aldatu 
dutela eman dute aditzera 
Euskara batzordetik: "Hasie-
ran industriari buruzkoak 
izatea erabaki zen baina horre-
tarako zailtasunak antzeman 
direnez, gaia libre uztea era-
baki dugu". Modu horretan, 
Bergarako edozein gairi buruz-
koak aurkeztu ahal izango 
dituzte parte hartzaileek.

Bestetik, lehiaketak izan 
duen bigarren aldaketa argaz-
kiak aurkezteko epean oina-
rritzen da. "Astebete luzatuko 
da, eta ondorioz, urriaren 2a 
izango da horretarako azken 
eguna". Lanak Udaleko Eus-
kara Zerbitzura eraman behar-
ko dira.

Egutegirako 
argazkien gaia 
aldatu eta epea 
luzatu dute
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OIhANA ElOrtzA  |  bergara

Kirola kalera ateratzeko egitasmoa 
aurkeztu dute elkarrekin Berga-
rako udalak, Bergarako Kirol 
Elkarteak, Dordoka taldeak eta 
Jardun elkarteak. Egubakoitzean 
eman zuten horren berri pren-
tsaren aurrean, eta gaurtik, aste-
lehena, domekara bitartean 
herrian egingo den Kirola Kale-
ra programaren egitaraua aur-
keztu zuten udaleko osoko bilku-
ren aretoan. 

Bergarako Udal Kirol Zerbi-
tzuak apirilean datozen hiru 
urtetarako onartu zuen plan 
estrategikoaren barruan sartzen 
da Kirola Kalera egitasmoa. "Herri-
tarrei erakutsi nahi diegu zein 
den Bergaran dagoen jarduera 

fisiko eta kirol ekintzen aukera 
zabala eta herritar denak gonbi-
datzen ditut aste honetan parte 
hartzera. Gure bizitzan kirola 
txerta dezagun", adierazi zuen 
Lauri Azkargorta kirol zinegotziak 
egubakoitzeko aurkezpenean.

Kirola kalera 
aterako den astea

ArANtzAzu EzkIbEl  |  bergara

Josetxo Muniategi eskubaloi tal-
deko entrenatzaileak aurreratu 
du "gogotsu" daudela liga haste-
ko. Euskadiko txapelketako Sora-
luce B.K.E. taldeak datorren 
zapatuan, hilaren 28an hasiko 

du liga: 16:00etan Labegaraietan, 
Basauriren aurka.

Denboraldi berriari iazko 
talde antzerakoarekin egingo dio 
aurre Muniategik. "Lan kontuen-
gatik Alex Lopezek eta Mikel 
Larrañagak taldea utzi egingo 

dute", azaldu du. Bi baja horiek 
ez dituzte kanpoko jokalariekin 
beteko. Bergarako taldeak behe-
ko taldetik igoko ditu jokalari 
gazteak, Gipuzkoako lurralde 
mailatik. Hala, etxeko jokalariez 
osatutako taldea izango da.

Helburua, goian ibiltzea 
2013-2014 denboraldirako asmo 
handiak ditu Bergarako taldeak: 
"Helburua liga lehenengo hiru 
edo lau postuetan amaitzea izan-
go da", dio Muniategik. "Kontuan 
hartu iazko lehenengo biak (Askar-
tza eta Arrasateko Ford Mugarri) 
mailaz igo direla; gu zazpigarren 
geratu ginen, eta 3. taldearen eta 
gure artean 4 puntuko aldea bes-
terik ez zen egon", azaldu du. 

Bizkortasuna eta kontraerasoa 
dira bergararren armak. Horiekin 
egingo diete aurre aurkariei: 
"Defentsan pittin bat ondo ibiliz 
gero ez genuke arazorik izan 
behar partiduak irabazteko; bai-
na defentsan ahul ibiliz gero 
kosta egingo zaigu", nabarmendu 
du Muniategik. "Gakoa defentsa 
izango da", gaineratu du. 

Euskadiko txapelketan aurrean 
ibiliko diren taldeak, Bergaraz 
gain, Usurbil, Egia, Ereintza… 
izango direla dio Muniategik. 
"Hala ere, baliteke talderen batek 
fitxaketaren bat egin izana eta 
sorpresa ematea", dio. 

Etxean eta kanpoan, sendo 
Ligan lehenengo postuetan ego-
teko etxeko partiduez gain, etxe-

tik kanpoko partidu asko iraba-
zi beharko dituztela dio entrena-
t za i leak .  "Labegaraie tara 
jarraitzaile talde polita etortzen 
da, giro onean. Kanpoko parti-
duetara ere 10 bat laguneko tal-
detxoa joaten da".

Basauriren aurka hasiko dute 
Basauriren aurkako neurketa 
arazo barik irabazi beharko luke-
tela dio Muniategik. "Iazko talde 
bera dute, jokalari beteranoekin 
eta gazteekin", azaldu du Munia-
tegik. "Denboraldiaurrea erritmo 
onean hasi dugu, eta gauzak oke-
rrera egiten ez badute behintzat, 
arazo barik irabazi beharko genu-
ke". Denboraldiaurrean hiru 
partidu jokatu dituzte: Corazo-
nistasen aurka eta Legazpiren 
aurka (biak irabazi dituzte); eta, 
aste bukaeran, Gasteizen, Gure 
Auzuneren aurka lehiatu dira.

Muniategi gogotsu dago liga 
hasteko: "Asteroko tentsioa sor-
tu eta goian egonez gero jokala-
riengan gogoa piztea nahi dut". 
Taldea ondo dabilenean samu-
rragoa izaten dela gogoa piztea 
azaldu du Muniategik. Liga ondo 
hasteak bidea samurtuko die 
aurrera begira.

Eskubaloi taldearen helburua Euskadiko 
onenen artean ibiltzea izango da
etxeko jokalariekin beteko du alex lopez eta Mikel larrañagak utzitako 
lekuak Muniategik; etxeko jokalariz osatutako taldea izango da aurtengoa

Iazko Bergara-Urduliz partiduko unea.  |   goiena

kIrola kalera astearen BarrUan

atE irEkiak agorrosinEn

astelehena 23

15:15 Pilates.

18:00 body power.

Martitzena 24

17:10 Multi kirola, Dbh.

19:00 bosu.

20:00 body balanze.

eguaztena 25

17:10 Free style Dantzak, Dbhkoendako

eguena 26

08:00 Pilates.

15:00 gaP.

17:10 gimnasia hastapena, Dbhkoendako.

egubakoitza 27

19:30 hitzaldia: "zure bihotza zaintzea", agorrosinen.

atE irEkiak kluBEtan

astelehena 23

Karatea: ipintza berriko gimnasioan. 17:30ean, 5 eta 8 urtekoendako; 
18:30ean, 9 eta 12 artekoendako; 19:30ean 13tik gorakoendako.

Irristaketa: labegaraietan. 20:30ean, helduendako.

Martitzena 24

Gimnasia erritmikoa: ipintza institutu aurrean. 17:30ean, 5 
urtekoak; 18:15ean, 6-7 urtekoak; 19:00etan 8-9 urtekoak.

eguaztena 25

Igeriketa: agorrosingo igerilekuan. 17:15etik 20:00etara, zortzi 
urtez azpikoek estiloak lantzeko auker.

eguena 26

Gimnasia erritmikoa: ipintza institutu aurrean. 17:30ean, 5 
urtekoak; 18:15ean, 6-7 urtekoak; 19:00etan 8-9 urtekoak.

Esku pilota: udal pilotalekuan. 18:00etatik 20:00etara.

egubakoitza 27

Igeriketa: agorrosinen. 17:15etik 20:00etara, 8 urtetik behera

kIrola kalera 
egUna, 29an

sEminarioan

10:00 - 12:30

 eskubaloia.

 saskibaloia.

 boccia.

 eskalada.

 kirol egokitua.

 herri kirolak.

 atletismoa.

 hockey-a.

iBargarain

10:00 - 12:30.

 boleibol.

 badminton.

 gimnasia erritmikoa. 
erakustaldia eta makilaje 
tailerra.

 esku pilota.

 bizikleta jolasak eta 
konponketa tailerra.

udal pilotalEkua

10:00 txirrinda eta zumba.

10:45 txirrinda eta bosu.

11:30 txirrinda eta zumba.

12:15 body balanze eta 
pilates.

Mendi irteera 
eta lasterketa

Familian, koadrilan, 
egiteko bi ekitaldi ere 
antolatu dituzte. 
Zapatuan, mendi irteera 
egingo dute gazte eta 
familiendako, gerriko 
berdeari itzulia emanez. 
10:00etan abiatuko dira 
agorrosindik. Domekan, 
bestalde, Euskaraz bizi 
nahi dut herri lasterketa 
egingo dute, 13:00etan 
san Martin plazatik 
abiatuta.

herritarrek bergarak duen kirol eskaintza zabala 
ezagutzeko antolatu dute eragile ezberdinek

egubakoitz goizean egindako prentsaurrekoa.  |   Miren arregi
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Ikastaroek arrakasta izaten dute Pake Lekun, eta dagoeneko 
prestatu dute 2013-2014 ikasturteko egitaraua. Hilaren 27ra arte 
eman daiteke izena, erretiratuen elkartean bertan. Hauexek dira 
antolatu dituztenak: dantza, puntua, bitxiak nola egin, orratz 
lanak, euskal dantzak, euskara, solfeo, informatika maila ezber-
dinak, marrazketa, yoga, irakurketa eta memoria tailerra. 

Ikastaro eskaintza zabala antolatu dute 
erretiratuek ikasturte berrirako Pake Lekun

Aloña Mendiko saskibaloi saila jokalari bila dabil taldeak sor-
tzeko, eta hala, 2000 eta 2005 urte artean jaiotako neska zein 
mutikoi deialdia egiten diete parte hartzeko. Irailaren 23an, 
astelehena, edo hilak 25, eguaztena, Zubikoako kiroldegira jo 
dezala interesa duenak arratsaldeko seietatik zortzietara bitar-
tean, bertan izango dira saskibaloi sailekoak. 

Jokalari bila dabil Aloña Mendiko saskibaloi saila 
eta neska-mutikoei dei egiten diete parte hartzeko

Itxita egongo da Zubikoa kiroldegia urriaren 8ko 14:00ak arte, 
mantentze-lanak egingo dituzte-eta bertan. Ohiko garbiketa eta 
desinfektazio lanak egingo dituzte, eta zenbait mantentze eta 
berrizketa lan egiteko ere aprobetxatuko dute. Hala, gune bus-
tiko elbarrien aldagela berritu egingo dute eta igerilekuen ur 
biltegietan mantentze-lanak egingo dituzte.

Kiroldegia itxita egongo da urriaren 8ra arte, 
bertan egin behar diren mantentze-lanak direla-eta

Zabalik da pilota eskolako 2013-2014 ikastaroan izen-ematea.  
Ondorengo mailetan eskaintzen dira eskolak: benjaminak, ale-
binak eta infantilak. Interesa dutenek Zubikoa kiroldegiko 
harreran dituzte izena-emateko orriak. Hilaren 27ra arteko epea 
dago horretarako eta urriaren 1ean hasiko dira eskolak. 

Kontzientzia eta Sentsibilitate astearen baitan, hitzaldia antola-
tu du Oñatiko Espetxe Pastoraltzak. Jose Angel Martinez de 
Bujanda, Arabako espetxetako kapilaua, izango da hizlaria eta 
'Espetxean nengoela ni bisitatzera etorri zineten' da hitzaldiaren 
izenburua. Hilaren 24an izango da 18:30ean kultura etxean.

Aloña Mendiko pilota sailak ikastaroak antolatu 
ditu eta izenematea zabalik dago hilaren 27ra arte

Oñatiko Espetxe Pastoraltzak antolatuta hitzaldia 
izango da irailaren 24an kultura etxean, 18:30ean 

I.g.  |  OÑatI

Urriaren 9an ekingo dio aurten-
go ikasturteari eskola kirolak 
eta eskaintza zabalarekin dator 
aurtengoan ere. Honakoak dira 
asteguneko zerbitzuak: psikomo-
trizitatea, jolasak eta multikiro-
lak. Ordaindu beharrekoa 45 
euro da. Zapatuetan ere izango 
dira jardunaldiak eta horietan 
parte hartzeko ere 45 euro ordain-
du beharko da. Bietan eman nahi 
bada izena, 60 euro.

Mendi-irteerak ere antola-
tuko dira ikasturtean zehar 
hirugarren, laugarren, bosgarren 
eta seigarren mailakoendako. 
Antolatu ahala zabalduko dute 
informazioa ikastetxeetan.

Izen-ematea 
Izen-ematea zabalik da hilaren 
27ra arte. Inskripzio orria ikas-
tetxe bakoitzeko eskola kirole-

ko koordinatzaileari eman 
beharko zaio eta orriarekin 
batera, banku-etxeko ordaina-
giria ere eman behar da.

Eskola kirolean izena 
emateko epea, zabalik
Psikomotrizitatea, jolasak eta multikirolak 
eskainiko dira, besteak beste, urriaren 9an hasita

Bosgarren urtez jarri du 
abian Lege-Soziologiak 
Friendship programan
erlazio sendoak sortzen dira oñatiarren eta kanpotik 
etortzen direnen artean susana arresek dioenez
IrAtI gOItIA  |  OÑatI

Lege-Soziologia masterrerean 
munduko hainbat tokitatik eto-
rritako jendea izaten dute eta 
ikasleak atzerrian ez baleude 
bezala sentitzeko Friendship pro-
grama abiarazi dute beste urte 
batez, zehazki bosgarrenez. 

Masterreko ikasleei hilaren 
25ean, eguaztena, egingo diote 
harrera Antixena jauregian.

29 oñatiar daude programan 
"Urtero aldatzen da programan 
izena ematen duten oñatiarren 
kopurua, izan ere, bakoitzaren 
egoera ere aldatu egiten da", azal-
du digu Susana Arrese koordi-
natzaileak. Aurten, 29 pertsona 
animatu dira; horietako 13 berriak. 
"Jende asko animatu da aurten 
eta oso pozik gaude". Arresek 
gaineratu digu: "programa infor-
mala dela, norberak erabakitzen 
duelako bere partadadetza maila". 
Hau da, ez du konpromiso serio-
rik eskatzen.

Esperientzia aberasgarria 
Arresek adierazi digu oso espe-
rientzia aberasgarria dela bai 
kanpotik datozenendako eta bai-
ta oñatiarrendako ere: "Herrita-
rrek hemengo ohiturak erakusten 
dizkiete kanpotik datozenei. Adi-
bidez, badakit aste honetan 
Artzain Txakur txapelketara joa-
teko elkartu direla edo aurreko 
astean Haurren Egunean dantzak 
ikusten izan zirela. Azkenean, 
horrelako gauzak bertako nor-
baitekin egitea askoz aberasga-
rriagoa da. Horretaz gain, ingu-

ruko herriak ikustera edo mendi 
bueltak egitera eramaten dituzte. 
Hala, oso pozik daude ikasleak 
programarekin". Oñatiarrei dago-
kienez ere, atzerriko hizkuntza 
bat praktikatzeko edo beste kul-
tura batzuk ezagutzeko aukera 
dutela esan digu Arresek. 

Horretaz gain, erlazio sendoak 
sortzen direla adierazi digu pro-
gramako koordinatzaileak: "Aur-
ten udan, adibidez, oñatiar batzuk 
Ameriketako Estatu Batuetan 
egon dira ikasle ohi baten etxean. 
Mexiko eta Argentinan ere izan 
dira beste batzuk. Atzerritik dato-
zenek ere sortzen dituzte loturak 

herrian. Adibidez, bada progra-
maren lehen urtean hemen izan 
zen ikasle mexikar bat noizean 
behin Oñatira etortzen dena, eta 
b e r e  l a gun  koad r i l l a  du 
hemen".

Herrian inplikazioa 
"Herriko hiru ikastetxeekin hitzal-
diak antolatzen ditugu ikasleen 
arteko esperientziak elkartruka-
tzeko" , dio Arresek. Turismo 
bulegoarekin ere antolatzen dute 
bisita atzerritarrek herria eza-
gutzeko eta baita txangoak ber-
tako ohiturak ezagutzeko, adibi-
dez, txakolindegira.

Iazko Friendship programan parte-hartu zuten kideak.  |   susana arrese

Eskola kirolean.  |   kIrOl zerbItzuak

harrera tadlea

Uda sasoian saldu zituzten 
txartelak eta orain, hilaren 19 
martitzena, banatu dute saria 
Oñatiko Harrera taldeko kideek. 
022841 zenbakia izan da txartel 
saritua eta irabazleak argazkiak 
ikusten den itsas-saski handia 
eraman du etxera. 

Oñatiko
Harrera 
taldeak
banatu du 
saria
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imanol soriano

Giro ederrean ospatu zuten Urbaltz eguna zapatuan 90 bat lagunek. 
Egun osoan izan ziren ekitaldiak, eta jendeak hasieratik erantzun zion 
antolatzaileen deiari: puzgarriak lehenengo, umeendako; 12:30ean, 
herritik kalejira egin zuten trikitilariekin; 14:00etan, umeen bazkaria 
eta 14:30ean, helduena; eta arratsaldean, bertso saioa. Burning Flag 
eta Los Galernaren kontzertuarekin bukatu zuten ospakizuna.

Jaiegun polita Urbaltzekoekin

M.B.  |  aretxabaleta

Aretxabaletako Kuku Miku fami-
lien topagunerako elkarteak 
antolatuta, haurren hazkuntzan 
laguntzeko taldeen gaineko ber-
baldi informatiboak eskainiko 
ditu gaur, astelehena, Ana Baci-
galupek. Amalur, Amatasunari 
laguntzeko guneko arduraduna 
da Bacigalupe. Elkartearen egoi-
tzan izango dira hitzaldiak: bata, 
10:30ean; eta bigarrena, 18:00etan. 
Azken horren harira, Kuku Miku-
tik adierazi digute goizeko hitzor-
dura joatea gura duenak kuku-
mikuelkartea@gmail.com posta 
elektronikoan jakinarazi behar 
duela aurretik.

Asmoa da aurten ere 0-3 eta 
3-6 urte bitarteko gurasoendako 
hazkuntzarako laguntza taldeak 
sortzea. Eta horixe da, hain jus-
tu, Amalur guneko arduradunak 
azalduko duena. Talde horietan 

askotariko gaiak lantzen dira, 
hala nola, loa, negarra, kasketal-
diak, edoskitzaroa, harreman 
sozialak, bikote harremanak edo 
mugak. Bakoitzak bere bizipenak, 
zalantzak eta lorpenak azaltzea-
rekin batera, besteen entzuteko 
aukera du. Gainera, informazio 
"objektiboa edo zientifikoa" ere 
ezagutzera ematen da. Taldeak 
hilean behin bi orduz elkartuko 
lirateke.

Iaz 24 familia
Aretxabaletan hirugarrenez sor-
tuko dira esandako taldeak. Joan 
den urtean, hiru talde sortu ziren: 
horietako bi arratsaldez elkartzen 
ziren, eta bestea, goizez. Denera, 
24 familiek eman zuten izena. 
Kuku Mikutik nabarmendu dute 
batzar irekiak direla, eta ingu-
ruko herrietako gurasoek ere 
eman dezaketela izena. 

Haurren hazkuntzaren 
gaineko hitzaldia dago gaur
0-6 urte bitarteko gurasoendako hazkuntzarako 
laguntza taldeez egingo du berba ana bacigalupek 

MIrIAN BItErI |  eskoriatza

Bertso-eskola sortzekotan dabil-
tza Eskoriatzan: Hankamotz ber-
tso-eskola. Izen-ematea dagoene-
ko zabalik dago; urriaren 7ra 
arte eman ahalko da herriko kul-
tura etxean. 

Badira bi urte herriko hainbat 
bertsozale Eingeinek mugimen-
duan abiapuntu izandako eskolan 
biltzen hasi zirela. Zaletasun hori 

zabaltzeko eta indartzeko asmoz 
bertso-eskola sortzea pentsatu 
dute orain. Besteak beste, Xabier 
Arenaza eta Aitor Aiastui dabil-
tza horrekin lanean.

Eskolak, adinaren araberakoak 
Jakinarazi digute proiektu berriak 
bi ardatz izango dituela: eskolak 
eta ekintzak. Eskoletan Lehen 
Hezkuntzako 4. mailatik gorakoek, 

astean, ordubetez, aisialdian ber-
tsozaletasuna eta ahozkotasuna 
lantzeko aukera izango dute. 
Horietan parte hartzeko nahikoa 
da eskoletara joatea. Taldeak 
adinaren arabera egingo dira. 
Batetik, 8 eta 16 urte bitarteko 
gaztetxoekin osatutako bertso
-eskola egongo litzateke; Xabier 
Arenaza bera izango litzateke 
talde horren dinamizatzailea. 

Bestetik, helduen bertso-eskola 
sortzeko asmoa dute. Adin tarte 
zabalagoa izango du horrek, batxi-
lergoan dabiltzan gazteetatik 
hasita. Horren harira, Arenazak 
azaldu du Bertsozale Elkarteko 
bertsolari bat ekartzea dela hel-
burua, "itxura formalagoa" izan 
dezan. Eskola guztiak urriaren 
bigarren astean hasiko dira. 

Aretxabaletarekin elkarlana 
Eskolez gain, zaletasuna herrian 
zabaltzea ere gura du Hankamo-
txek, eta hortaz, bertso-eskoleta-
ko kideei "neurriko plaza erosoak" 
egiteko aukera eskainiko zaie. 
Horren harira, Arenazak aipatu 
du Eskoriatzakoak izaera propioa 
badu ere, Aretxabaletan sortu 
berri den Lekaixoka bertso esko-
larekin elkarlanean aritzeko 
asmoa dutela. Aldi berean, Esko-
riatzako kultura eragile den neu-
rrian, bertso emanaldiak, berbal-
diak eta bestelako ekintzak anto-
latzea ere aurreikusi dute. Azken 
horren harira, Aiastuik iragarri 
du zaharren egoitzako patronatuak 
antolatutako Garagardo festan 
emanaldia eskainiko dutela: hain 
justu, bertso musikatuen saioa 
egingo dute urriaren 11n.

Bestalde, Arenazak eta Aias-
tuik nabarmendu gura izan dute 
parte hartzeko ez dela eskatzen 
"inolako dohain berezirik" ezta 
"bertso mailarik ere". Horren 
harira, honakoa esan dute: "Nahi 
duen oro ongi etorria izango da; 
nahia da bertsozale izatea". Urte 
osoko matrikula 50 eurokoa da; 
eta bi zatitan ordaindu daiteke. 
Proiektuko bultzatzaileek azaldu 
dute lehen hilabetea debalde dela, 
ikasleek "inolako beldur gabe" 
proba dezaten. 

Informazio gehiago nahi iza-
nez gero, nahikoa da Eskoriatza-
ko kultura etxera joatea edo 
hankamotx@gmail.com helbide 
elektronikora idaztea. 

Hankamotx bertso-eskola 
sortzekotan dabiltza
Urriaren 7ra arte eman daiteke izena kultura etxean; 
eskolak astebete beranduago hasiko dira toki berean

Xabier Arenaza eta Aitor Aiastui, ikastetxeetan banatu dituzten paperekin.  |   mirian biteri

Hastear daude Amuska elkar-
tearen urteroko ikastaroak 
eta antzerki tailerra. Urrian 
hasiko dira, eta gaur, aste-
lehena, amaitzen da horietan 
izena emateko aukera. Eus-
kadiko Kutxako 3035 0044 85 
0441021091 kontu korrontean 
sartu behar da dirua. Infor-
mazio gehiago gura dutenek 
amuska-esko@hotmail.com 
postara idatzi dezakete.

Gaur amaitzen da 
Amuskaren ikastaroen 
izen-ematea

Domekako erretiratuen ome-
naldian oraindik izena eman 
ez dutenek bihar, martitzena, 
arte dute epea. Olazar elkar-
tearen egoitzara joan behar 
dira 11:00etatik 12:30era, eta 
izena ematearekin batera, sei 
euro ordaindu behar dituzte. 
Salda, meza, bazkari eta dan-
tzaldiarekin batera, urtero 
moduan, bi erretiratu omen-
duko dituzte egun horretan.  

Erretiratuen 
bazkarian izena eman 
daiteke bihar arte 

Gertu dago Manuel Muñoz 
kiroldegiko eskaintza berria, 
eta izen-ematea zabalik hila-
ren amaiera arte. Kiroldegian 
bertan edo Udalako webgunean  
izena emateko aukera dago, 
kontuan izanik izen-ematea 
osatzen dela ordainketaren 
agiriarekin batera. Argibide 
gehiagorako 943 71 53 28 tele-
fono zenbakia dago.

Zabalik dago kirol 
jardueretan 
apuntatzeko epea

Aretxabaletako EAJ-PNVk 
antolatuta, Emilio Olabarriak, 
EAJ-PNVren diputatua Madril-
go Gorteetan, hitzaldia eskai-
niko du gaur, astelehena, 
gurean. Pentsioen etorkizunaz 
egingo du berba; hain justu, 
sistema kolokan dagoen azter-
tuko diputatu jeltzaleak. Arku-
pe kultura etxeko Zaraia 
aretoan izango da hitzaldia, 
19:00etan. 

Emilio Olabarriak 
pentsioen gainean 
egingo du berba gaur 

Aretxabaletako Gizarte Zer-
bitzuek lagunduta eta Afagi 
elkarteak antolatuta, Alzhei-
merra, guztiongatik eta guz-
tiontzat. Ahaztuari stop ize-
neko hitzaldia dago eguenean, 
irailak 26, 18:00etan, Arkupe-
ko bigarren solairuko gela 
batean. Afagiko presidente 
Koldo Aulestia eta gizarte-
langile Naroa Diaz izango dira 
hizlariak.

Afagiko kideek 
alzheimerraz hitz 
egingo dute eguenean 

EskorIAtzA

ArEtxAbAlEtA
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jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaio

Aitor Aranaren omenezko men-
di martxaren 17. edizioa egingo 
da zapatuan. Mendigoizale ara-
maioarra Peruko Huascara 
mendira (6.646 metro) igotzen  
ari zela hil zenetik, Orixol men-
dizale elkarteak urtero antola-
tzen du haren omenezko men-
di martxa. Ohiko ibilbidea 
prestatu dute: Ibarrako kirol-
degian hasi eta Zabalaundi, 
Orixol, Jarindo eta Kurtzeta 
zeharkatuko dituzte, berriro 
ere kiroldegian amaitzeko. 

27 kilometro inguruko ibil-
bidea da, sei eta zortzi ordu 
artean egitekoa: "Aurrekoan 
ibilaldi bera egin genuen eta 
ia geldialdirik egin gabe bost 
ordu eta erditan egin genuen", 

esan digu Orixol elkarteko Mikel 
Muñozek. Zapatuan hiru gel-
dialdi egingo dituzte: lehena 
Zabalaundin, bigarrena Orixol 
eta Jarindo artean dagoen Arra-
ko txabolan eta hirugarrena 
Jarindo eta Kurtzeta artean. 
Geldialdi horietan salda bat 
hartu eta mokadutxoa egiteko 
aukera egongo da. 

Izen-ematea, egunean bertan
Mendi ibilaldian parte hartze-
ko zapatuan bertan eman behar-
ko da izena; kiroldegian, 
07:30ean. Hamar euro ordaindu 
beharko da eta 08:00ak aldera 
hasiko da irteera. Bueltatzera-
koan kiroldegian dutxa hartze-
ko aukera egongo dela jakina-
razi dute antolatzaileek. 

Aitor Arana gogoratzeko 
mendi martxa antolatu 
du aurten ere Orixolek
17. edizioak urteroko ibilbidea izango du: orixol, 
Jarindo eta Kurtzeta zeharkatuko dituzte

Jarindo izango da mendi martxako gailurretako bat.   |  senderioJa

aramaIo

ubANE mAdErA  |  leintz gatzaga

Herriko Udal pilotalekuan, 10:00e-
tan hasi eta 14:30ak bitartean 
egingo dute San Milixan eguneko 
azoka, azaroaren 10ean, goian 
esandako moduan. 

Bertan izango diren artisau 
postuen muntaia egiteko, berriz, 
09:00etatik 10:00ak arteko astia 
izango dute parte-hartzaileek; eta 

14:30ean, berriz, hasi ahalko dira 
desmuntatze lanak egiten. 

Horiek dira, besteak beste, 
San Milixan azokan parte hartze-
ko asteon argitaratu dituzten 
oinarrietako batzuk.

EaE, Nafarroa eta Iparralde
Horrekin batera, zehaztu dute 
azokan parte hartu ahal dutela 

Euskal Autonomia Erkidegoko, 
Nafarroako zein Iparraldeko arti-
sauek. Kontuan hartu behar da, 
baita ere, erakusgai edo salgai 
egongo diren produktuen egilea 
izatea derrigorrezkoa izango dela, 
bai eta azoka egunean langintzaren 
erakustaldia egitea ere. 

Tailerra ere bai
Bestalde, zabaldu dute, baita ere, 
San Milixan azokan egiten den 
tailerrean (artisautzako tailer 
herrikoian) parte hartzeko izene-
mate aukera. Ume zein gazteek 
ere parte har dezakete. 

Bi kasuetan, izena urriaren 
21a aurretik eman behar da, Leintz 
Gatzagako Udalean.

San Milixan azokan parte hartzeko 
oinarriak argitaratu dituzte 
azaroaren 10ean egin dute san milixan eguneko 
artisauen azokarako hitzordua 

lEINTz- gaTzaga

IurE EIzAgIrrE  |  antzuola

Joan den eguen arratsaldean 
40 bat antzuolar batu ziren 
Herriko Plazan, aurreko egunean 
Deskargako obretan hildako 
langilearen istripua gaitzesteko. 
EHBilduk egin zuen Istripurik 
ez, lan baldintza duinak! lema-
pean egindako elkarretaratze-
rako deia. Gertatutakoa sala-
tzearekin batera lan baldintza 
duinak aldarrikatu zituzten 
herritarrek. 

Bertso eskola
Aurreko ikasturtean sortu ez 
bazen ere, berriro saiatuko dira 
gaztetxoendako bertso eskola 
antolatzen. 8 eta 14 urte bitar-. 8 eta 14 urte bitar-
tekoendako saioak izango dira 
eta asmoa asteazkenero ordube-
tez Olaran Etxean batzea da. 
Hodei Lete eta Txomin Alberdi 
izango dira irakasleak. Izena 
egubakoitza baino lehen eman 
behar da udaletxean edo 676 
786 649 telefono zenbakian.

Herritarrek ere salatu dute 
eguazteneko lan istripua

aNTzuola

Zenbait antzuolar eguenean egindako elkarretaratzean.  |  aitzol iturbe

ElgETa

Tortilla lehiaketa zapatu arratsaldean Elgetako herriko plazan .  |  l.z.

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Giro onarekin ospatu zuten zapa-
tuan urteroko Sagardo eguna 
Elgetan. Eguerditik hasi zen 
festa giroa herrian, eta bazka-
riaren ostean eman zioten hasie-
ra tortilla lehiaketari. Parte 
hartu zuten 17 taldeak 18:00etan 
hasi ziren zartagin eta sukalde-
ko tresna artean eta ordubeteko 
tartea izan zuten tortilla bana 
egiteko. 

Jose Ramon Irazabalek, Iraitz 
Lazkanok eta Geaxi Ezpeletak 
egin dituzte aurten epaimahai 
lanak. Itxura eta zaporea pun-
tuatu zituzten, eta 20:00ak jo 
aurretik egin zuen gaztetxeak 
sari banaketa.

Talde irabazlea milizianak
Originaltasunaren saria Untxien 
erreginak taldeko neskek jaso 
zuten. Tortilla txarrenaren saria 
Maruxinak taldeko kideek era-
man zuten, eta sari nagusia 
Milizianak taldeko Eider Sara-
suak eta Arrate Egurrolak ira-
bazi zuten. Ez da Sarasuak eta 
Egurrolak sukalde lanetan saria 
jasotzen duten lehen aldia. Bes-
te bi kiderekin batera gisatu 
lehiaketako sari nagusia jaso 
zuten udaberrian. Untxien Erreginak taldeko neskek originaltasunaren saria jaso zuten.  |  l.z.

Milizianak talde irabazleko Eider Sarasua eta Arrate Egurrola.  |  l.z..

Eider Sarasuak eta Arrate Egurrolak 
irabazi dute aurten tortilla lehiaketa
zapatuan sagardo eguna ospatu zuten elgetan, eta 17 taldek hartu 
zuten parte gaztetxeak herriko plazan egindako tortilla lehiaketan
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Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko,  
6 sarrera zozketatuko ditugu.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Arrikrutz

Kafe-makina
Kafe-makina bat  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Kafe-makina

Goiena Klubeko iraileko zozketak
goiena Klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Bi joko sorta
Bizi-Birzi eta Kosmojet jokoek  
osatutako sorta.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoak

Hiri liburu sorta
Txorakikeriak, Erlea gure sendagile eta 
Ertzeko zatiak liburuek osatutako sorta.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Liburu sorta

Otarra
DEBAgOIENEKO BASERRI SAREAri esker 
baserriko produktuez osaturiko 5 otar 
zozketatuko ditugu.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Baserrisarea

PARtE HARtzEKO: 

SMS: KLUBA sariaren izena [bazkidearen zenbakia] 215800 zenbakira 

telefonoz: 943 25 05 05 
E-postaz: kluba@goiena.com 

WhatsApp: KLUBA sariaren izena [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko. Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. 

Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Euskara irabazle, denok irabazle!
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k i r o l a
ohorezko erregionala

AmAIA txINtxurrEtA  |  aretxabaleta

Nekeza. Horrelakoxea izan zen 
atzo, domeka, UDAk Aloñaren 
kontra Ibarran jokatutako derbia. 
Aretxabaletarrak hasi ziren domi-
natzen; jokoan beraiek aritu ziren 
finen eta golak sartzeko aukera 
gehien ere beraiek izan zituzten. 
Hala ere, partiduko lehenengo 
gola Aloñako Gaizka Zelaiak sar-
tu zuen 27. minutuan. Txantxikuek 
izan zuten lehenengo aukera hori 
ondo aprobetxatu zuten, beraz. 
Atsedenera markagailuan 0-1 
jartzen zuela joan ziren.

Bigarren zatian, joko aldaketa 
UDAkoak galtzen zihoazela iku-
sita, jokatzeko sistema aldatu 
zuten; hiru defentsarekin jokatzen 
hasi ziren. Aloñakoek, berriz, 
konfiantza handiagoz eta lasai-
tasun puntu batekin hasi zuten 
bigarren zatia, baina UDAkoen 
joko aldaketarekin oñatiarren 
ateraino iristea lortzen zuten. 
Bigarren zatiko 22. minutuan 
etorri zen berdinketaren gola; 
UDAko Beñat Etxabek lortu zuen 
baloia Aloñakoen atean sartzea. 
Partiduak aurrera egin ahala, 
Aretxabaletakoek golak egiteko 
aukera gehiago zituzten baina 
berdinketarekin konformatu behar 
izan zuten.

aretxabaletarrak hasi ziren dominatzen baina aloñakoek sartu zuten lehenengo gola

UDakoek jokatzeko sistema aldatuta, berdinketa lortu zuten partiduaren bigarren zatian

UDak irabazteko lan egin arren, 
berdinketarekin konformatu behar

UDAko Gillen Mar eta Aloñako Aritz Garmendia nor baino nor, baloia lortu nahian.  |   josetxo arantzabal

"Partiduan 
baloiarekin ez gara 
fin ibili eta kosta 
egin zaigu UDAri 
min egitea"
jokoan gutxiago izan arren, emaitza-
rekin pozik gelditu zen azkargorta.
Nolako partidua izan da zuentzat 
uDAren aurka jokatutakoa?
asko sufritu dugun partidua izan da. 
nik uste dut jokoan eta aukeretan 
aurkariak baino gutxiago izan garela, 
eurek aukera gehiago izan dituzte. 
Guk egia esan ez ditugu asko eduki 
eta gaur tokatu zaiguna izan da baloi 
gabe lan asko egitea.
Pozik emaitzarekin?
bai, pozik nago taldeak lan handia 
egin duelako. taldeak lan asko egin 
du gol batentzako aukera izateko eta 
gol hori aurrera eramateko. horretan 
ere ondo egon gara. baina baloiarekin 
ez gara fin ibili, baloiarekin kosta egin 
zaigu UDari min egitea. bestalde, 
defentsan lan asko eginda lortu dugun 
puntuarekin oso pozik nago. UDak 
irabazteko lan handia egin arren, guk 
sari handia eraman dugu lortu dugun 
puntuarekin. Partiduan lan egin dugu, 
baina irabazteko meriturik ez dugu 
egin eta puntu hau oso ona da.
Jokalariek zer moduz bukatu dute 
uDAren aurkako neurketa?
taldekideak arazo muskularrekin amai-
tu dute gaurko partidua eta aurretik 
aste zaila edukiko dugula uste dut, 
errekuperatzeko lan egin beharko dugu. 
bigarren jardunaldian UDak asko exi-
jitu digu eta gainkarga handiarekin 
bukatu dugu. aste honetan intentsi-
tatea jaitsi beharko dugu eta atsede-
nean pentsatu beharko dugu erreku-
perazioan lan egiteko.

anDoni azkargorTa 
aloÑaKo entrenatzaIlea

a.t.

zapore gazi-gozoarekin amaitu zuten 
partidua UDakoek. Gogo handiarekin 
hasi dute denboraldia baina emaitzek 
momentuz ez dute islatu aretxaba-
letarren joko ona zelaian. 
uDAkoek dominatu duzue partidua 
baina berdinketarekin konforma-
tu behar izan duzue.
bai, UDakoek gehiago dominatu 
dugu jokoa eta partidu on bat izan 
ez arren, eurek baino aukera gehiago 
izan ditugu. aurkariek bazekiten nola 
jokatu, baloi luzeekin jokatu dute. Guri kosta egin 
zaigu pixka bat baloiaren zirkulazioa. eguna, kanpo 
lehorra, jendea nekatuta... ez dakit zer gertatu den. 
hala ere, golak sartzeko aurkariek baino aukera gehia-
go izan ditugu. joan zen zapatuan ere horixe gertatu 
zitzaigun eta gaur egoera errepikatu da.
Partiduko bigarren zatian jokoa aldatu duzue. 
Zergatik?
atsedenaldira 0-1 galtzen joan gara eta arriskatu egin 
behar izan gara. hiru defentsarekin jokatu dugu, bes-

te bi erdian jarri ditut eta beste bi 
aurrean. nik uste dut orduan partiduak 
beste norabide bat hartu duela, bide 
hobea hartu du. Indarrarekin, esfor-
tzuarekin eta harrotasun pixka bate-
kin gola etorri da eta beste aukera 
batzuk ere izan ditugu baina horiek 
ezin izan ditugu sartu.
Nola gelditu zara lortutako emai-
tzarekin?
ez naiz pozik gelditu. joan zen zapa-
tuan ere ezin izan genuen irabazi eta 
oraingoan ere ez. aurkariak baino 
gehiago izan gara, gehiago eman 
dugu, aukera gehiago izan ditugu... 
baina horrelakoxea da futbola; fut-
bolean golek kontatzen dute.
Hurrengo partidurako utzi behar-

ko duzue garaipena orduan.
Datorren zapatuan hernaniren kontrako partidua 
daukagu. talde ona da, jende esperientziaduna du... 
Guk gure jokoaz, indarrez eta ahal dena egiten ea golak 
sartzea lortzen dugun. Denboraldiko bi jardunaldietan 
lau aldiz bota digute baloia ateraino eta hiru gol sartu 
dizkigute. horrek jota uzten zaitu. nik ikusten dut 
taldeak dena ematen duela eta behintzat kontzientzia 
lasai daukagu. Garaipen bat falta zaigu sentitzeko zer 
den irabaztea, ea datorren zapatuan lortzen dugun.

a.t.

"Taldeak dena ematen duela ikusten 
dut, baina garaipena falta zaigu"

alBerTo alBiSTegi | UDaKo entrenatzaIlea

eMaiTza

1-1
UDa

aloÑa

UDa: Asier, Gartzi (Iker 45.min), 
Andoni, Julen Arriaran, Beñat, Haritz, 
Julen Eraña (Gillen 80. min.), Imanol 
(Julen Zaitegi 45. min.), Aitor, Iker 
(Iokin 76. min.) eta Ander (Bixen 57. 
min.).

aloña: Mikel, Iker, Endika, Joseba, 
Gorka, Unai (Aritz 58. min.), Iñigo, 
Josu, Gaizka Zelaia (Ibai 65. min.), 
Unai (Mikel 49. min.), Aimar (Gaizka 
Irizar 56. min.).

FITXA TEKNIKOA
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AukerAzko IbIlgAIluAk sAlgAI

San Andres auzoa 5 • ARRASATE • 943 79 45 22

• Citröen C3 1.4 Hdi ATrACTIoN 70  9.800 €
 2011 | Diesela | 28.301 Km | Gris Thorium
• Citröen C3 PICASSO 1.6-HDi Exclusive 90 12.500 €
 2012 | Diesela | 22.417 Km | Gris Shark 
• Citröen C4 G.Picasso 1.6HDI Exclusive 21.250 €
 2013 | Diesela | 1.500 Km | Gris Iluna 
• Citröen C3 1.6e-HDi Exclusive 90 15.500 € 
 2013 | Diesela | 750 Km | Gorri Argia   
• Citröen C-Elysée 1.6HDi Exclusive 90 13.500 €
 2012 | Diesela | 5.500 Km | Urdin Argia
• Citröen DS3 1.6e-HDI Style 17.500 €
 2013 | Diesela | 550 Km | Gris Iluna
• Citröen DS5 Hybrid4 Airdream Sport CMP 33.500 €
 2012 | Diesela Eta Elektrikoa | 13.000 Km | Txuria
• Citröen C4 Aircross 1.8HDI Exclusive 2WD 150 29.000 €
 2012 | Diesela | 4.300 Km | Marroi Iluna
• Ford Transit Tourneo 200 S Connect 75 4.500 €
 2005 | Diesela | 129.456 Km | Txuria

CHAPIME Debagoieneko 
kontzesionario ofiziala

> Renault 
    Kangoo
						•	2011
						•	Diesela
						•	19.340 Km
						•	Txuria

10.800 €

• Renault Kangoo Furgoia 7.500 € 
 2011 | Diesela | 107. 000 Km | Txuria   

• Renault Master Furgoia 8.500 €
 2008 | Diesela | 137.855 Km | Txuria

• Renault Megane Sport Tourer 14.8501 € 
 2011 | Diesela | 11.037 Km | Beige  

• Renault Clio 9.250 € 
 2010 | Diesela | 23.856 Km | Urdina   

• Renault Clio Grand Tour 11.850 €

 2012 | Diesela | 17.155 Km | Grisa

• Renault Twingo 8.450 €
 2011 | Diesela | 9.654 Km | Beltza 

• Dacia Sandero 8.850 €
 2012 | Gasolina | 3.560 Km | Grisa 

San andres auzoa 8 • ARRASATE • 943 71 24 72

> Citröen C4 Grand Picasso 1.6e 
   HDI Millenium CMP
      2012 | Diesela | 31.443 Km | Gris Iluna 

18.000 €AUTOBERRI

San Andres auzoa,8 ARRASATE
Tel.: 943 71 24 72

AUTOBERRI

ohorezko erregionala

irabazten hasi arren, puntu 
bakarra lortu zuen antzuolak

mIrEIA bIkuñA  |  antzuola

Denboraldiko lehenengo parti-
duaren antzera –Anaitasunaren 
kontra–, irabazten hasi zen 
Antzuola, baina puntu bakarra 
erdietsi zuen. Lehia bukatzeko 
hamar minutu falta zirela ber-
dindu zuen Lagun Onak taldeak. 
Hori horrela, puntuak banatu 
zituzten Estalan. 

oinatzen gola 
Lehenengo zatia Antzuolak men-
deratu zuen. Hasierako minutue-
tan baloia aurrera eta atzera 
ibili zen. Kontrol barik. Bi ate-
zainak baloi luzeak erabiltzen 
zituzten aurrelariak topatzeko.

Jokaldi garbiak sortu barik, 
Juanina Garairen taldeak kon-
trolatu zuen zelai erdia. Baina, 

azpeitiarrek izan zuten gol auke-
ra garbiena 40. minutuan. Antzuo-
lako atezainak gaizki aldaratu 
zuen baloia eta aurrelariak baka-
rrik errematatu zuen. Jarraian, 
egundoko geldialdia egin zuen 
atezainak. Bada, hurrengo jokal-
dian, korner erdiraketa baten 
gola sartu zuten etxekoek. Oinatz 
Agirrek ipini zuen abantaila, 
buruz egindako errematean.

Mikel zabala, kalera 
Bigarren zatian Lagun Onak izan 
zen hobea. Talde gazte dute azpei-
tiarrek –beste taldea Hirugarren 
mailan dago–, baina ondo jakin  
izan zuten etxekoak kontrolatzen. 
80. minutuan berdindu zuten, eta 
Antzuola bat gutxiagoarekin 
geratu zela aprobetxatu zuten 
puntu bat lortzeko. Mikel Zabalak 
txartel gorria ikusi zuen.

lehen jardunaldian bezala, lehia bukatzeko ordu 
laurden faltan berdindu zuen lagun onakek

Antzuola eta Lagun Onak taldeko jokalariak lehian.  |   mireia bikuña

eMaiTza

0-0
antzuola

lagun onak

gOIENA  |  bergara

Ez zuten aurkari erraza berga-
rarrek, etxetik kanpo jokatzen 
zuten gainera, eta azkenean 2 
eta 0 galdu zuten Berioren aur-
ka. Taldekideek onartu dute 
Beriokoak hasieratik gehiago 
izan zirela eta partidua men-
deratu zutela. Beraz, esku-hutsik 
bueltatu dira mahoneroak.

Horrenbestez, taularen 
erdialdean dago Bergara, beste 
sei talderekin berdinduta. 

Beti gazte hartzeko gertu 
Datorren astean, oraingo lide-
rra, Beti Gazte hartuko dute 
bergararrek. Etxean jokatzeak 
abantaila emango dien itxaro-
penarekin irtengo dira.

Bergara esku hutsik bueltatu zen Berioren 
zelaitik, 2 eta 0 galdu ostean

ohorezko erregionala

josetxo arantzabal

Ahalegindu arren, azkenean gol bako berdinketarekin konformatu behar 
izan zen atzo Mondra. Partidua ez zen ikusgarria izan; lehenengo zatiak, 
batez ere, ez zuen joko handirik eman, eta bai Mondrak bai Zumaiakok 
"planteamendu zuzenak" egin zituzten, Gotzon Urzelai 
entrenatzailearen esanetan. Joko handiagoa egitea erabakita irten ziren 
zelaira atsedenaren ondoren Mondrakoak, eta bigarren zatian egin 
zituzten unerik onenak. Urzelai alde onarekin geratzen da: "Talde bat 
garela ikusteko balio izan du lehen partidu honek".

Golik gabeko berdinketa Mondrak 
erregional preferenTea
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automobilismoa

IMANOL BELOKI  |  aRaMaIO

Aramaixoko Rallysprinteko ira-
bazlea Gorka Antxustegi izan zen 
bere Peugeot 205arekin. Berez, 
Iker Gayoso izan zen lehena sail-
kapen nagusian, baina gidari 
batzuen kexuengatik autoa azter-
tu eta pistoia behar baino han-
diagoa zela konturatu ziren. 
Zilindrada handiagoa izateagatik 
deskalifikatu egin zuten. 

Auto txikientzat lasterketa 
bikaina izan ohi da Aramaiokoa, 
baina pilotu batzuk beldurrez 
zeuden lasterketa aurretik, erre-
pidearen egoera zela eta. Asfaltoa 
altxatua zegoen tramu batean eta 
errepidea zikin samar zegoen.
Azkenean, arazo larririk gabe 
amaitu zen eta partaide zein ikus-
le guztiek asko gozatu zuten las-
terketaz.

Pentsatzen zen baino ikusle 
gutxiago gerturatu zen Euskal 
Herriko azken rallysprintera. 
Bertaratutakoak gustura ibili 
ziren lasterketaz gozatzen eta 

eguraldia ere lagun izan zuten, 
bai lasterketa ikustera joan zire-
nek, bai auto gidariek. Aramaio-
ko XII. Rallysprintean 47 pilotuk 
hartu zuten irteera, batzuek auto 
hobeekin, beste batzuek makala-
goekin, baina ikusleek pozik 
animatu zituzten euren pilotu 
eta auto gustukoenak.

15:00etan hasi zen lasterketa, 
bero handiarekin, baina lehenen-
go manga arazo barik, azkar 
amaitu zen. Bigarren mangan, 
aldiz, gertakari txiki batzuk izan 
ziren eta ikusleek pixka bat luzea-
go itxaron behar izan zuten. 
Errepide tramu bat ez zegoen oso 
ongi, asfaltoa altxatua baitzegoen. 
Hor izan zen lehenengo sustotxoa; 
auto bat arekatik irten zen eta 
larrialdietakoei laguntza eskatu 
bezain pronto, antolatzaile eta 
ikusle batzuen laguntzaz bereha-
la atera zuten autoa. Gertaera 
hau ez zen bakarra izan: beste 
auto bati azeleragailuko kablea 
hautsi zitzaion eta olioa ere isu-
ri zen tramu batean.

batzuk, txapelketatik kanpo 
Lasterketa amaitu zenean luze 
itxaron behar izan zuten pilotuek, 
auto batzuen azterketak zirela eta. 
Beste batzuek, ordea, itxaroteaz 
aspertu eta, bazekitenez ez zutela 
postu onik lortuko sailkapenean, 
etxerako bidea hartu zuten. 

Gorka antxustegi izan zen 
aramaioko rallyan irabazle

lasterketako errepide zati bat ez 
zegoen egoera onenean

aramaioko 
rallysprintean 
giro bikaina 
zapatuan

Konponketak egiten ibili ziren batzuk.  |   IManOl sORIanOAtzeko gurpilak airean zituela pasa zen Renault Clioa.  |   aRItz GORdO

Salto ikusgarria egin zuen lasterketan BMW batek. |   aRItz GORdO

esanak

"Jendea 
beldurrez 
zegoen 
errepidea 
gaizki samar
zegoelako"

"Aramaioko 
rallysprinta 
ikustera oso 
gustura 
hurbiltzen dira 
ikusleak "

G o r k a  i d i G o r as   |   G I D A R I A

Gorka Antxustegi Aramaion gora bere Peugeot 205arekin.  |   IManOl sORIanO
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eskubaloia

MIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Liga txapelketa irabazten hastea 
beti da pozgarria, baina lehen 
aldiz jokatzen duzun maila garai-
pen ikaragarriaren hastea ikus-
garria da. Azken modu hori 
aukeratu zuen Ford Mugarrik 
Lehen Nazionaleko bidea haste-
ko. Dakien jokoa egiten, maila 
horretan lehen postuetan egote-
ko hautagaietako bat –Corrales 
taldea– mendean hartu zuen. 
Hasieratik bukaerara. Fisikoki 

%100a emanez. Eta arlo horretan 
garbi erakutsi zuten arrasatearrek 
aurre-denboraldian egindako 
lana: txapelketak ondo planifika-
tzen direnean, emaitzak bereha-
la heltzen dira.  

Joko azkarra
69 gol dituen lehia baten, defen-
tsako lana eskasa izan dela pen-
tsa daiteke. Bada, zapatuko par-
tiduan ondo defendatu zuten bi 
taldeek. Baina, Lehenengo Nazio-

naleko jokoa oso azkarra da, eta 
horrek kontraeraso asko egiteko 
bidea ematen du. Horietako asko 
baliatu zituen Ford Mugarrik 
golak sartzeko. 

Lehen minutuak izan ziren 
parekatuenak. Kantabriako taldea 
behin bakarrik aurreratu zen 
markagailuan: zazpigarren minu-
tuan izan zen (5-6). Handik aurre-
ra etxekoek agindu zuten. Lehen 
zatiko 18. minutuan lau goleko 
errenta hartu zuten (13-9), eta 

gorabehera batzuekin, nahikoa 
izan zitzaien partidua irabazteko. 
Dena den, Corrales taldeak era-
kutsi zuen maila honetan hasie-
ratik bukaerara borrokatu behar 
dela, eta ez zuen amorerik eman. 
Atsedenean 19-17 hurbildu ziren, 
eta bigarren zatiaren hasieran 
20-19. Bigarren zatiko ordu laur-
dena bete orduko bost goleko 
errenta zuten etxekoek (29-26) eta 
bukaerara arte  mantendu 
zuten.

liga txapelketa hasteko garaipen 
gozoa lortu zuen Ford Mugarrik
hasieratik bukaerara menderatu zuen partidua Pablo Gartziaren taldeak

Kepa Grutzeta jaurtiketa egiteko gertu, Corralesen kontrako lehian.  |   imanol soriano

leire kortabarria

Belaunaldi askotako jokalariak elkartu ziren zapatuan, Mondraren 
100. urteurreneko ekitaldian. Herriko Plaza Nagusian urdaiazpiko eta 
txorizo pintxoak dastatu zituzten, eta talde-argazkia ere egin zuten: 
aspaldiko eta oraingo jokalariak, orduko eta oraingo batzordeetako 
ordezkariak. Jokalari izandako garaiak gogora ekarri ostean, elkarrekin 
bazkaldu zuten.

Mondrako jokalari ohien festa

"Izugarrizko 
gogoa genuen 
liga hasteko eta 
gozatu ederra 
hartu dugu"
egindako esfortzuarekin neka-
tuta, baina, era berean pozik 
zegoen Ford mugarriko hega-
lekoa. Gustura lortutako garai-
penarekin.
Fenomeno hasi duzue liga 
txapelketa.
oso pozik gaude egindako 
lanarekin. Denbora luzea egon 
gara egun honen zain eta 
gozatu ederra hartu dugu. 
69 gol asko dira!
bai. lehenengo nazional mai-
laren adierazle da. Pitxi herre-
roren omenezko finalean 21 
sartu genituen. Fisikoki lan 
handia egin dugu.
Ze agindu eman dizue Pablok 
kantxara irten aurretik?
Gogoarekin jokatzeko esan 
digu. asko borrokatu dugu 
azken urtetan maila honetan 
jokatzeko, eta disfrutatzeko 
unea da. bestalde, gure defen-
tsan eta erasoan sinisteko 
esan digu. taldeak maila ona 
erakutsi du gaur.

Peio olabarria 
jokalaria

m.b.

futbola

imanol soriano

Aretxabaletako plaza jai-gune bihurtu zen egubakoitzean, UDAko futbol 
taldeen aurkezpenean. Guztira, 200 bat jokalari batu ziren, eta eurei 
babesa emanez, herritar, zale eta guraso mordoa. 2013-14 
denboraldirako klubaren talde guztiek euren burua aurkeztu zuten: 
alebinak, bi infantil talde, kadeteak, bi jubenil talde, Lehenengo 
Erregionaleko taldea eta Ohorezko Erregionaleko taldea. Talde guztien 
babeslea Bertikal da eta hori ere aurkeztu zuten egubakoitzean.

UDako taldeak 
herritarren 
babesarekin

futbola

Ford Mugarri: Ekaitz, Asier, Xabi (4), 
Kepa Grutzeta(4), Mikel (2), Andoni 
(6), Iker (3), Peio (8), Unai, Nestor 
(3),  (00), Kepa Isasmendi (2), Iker 
Otegi (1), Josu (3) eta Jon.
Corrales: Rueda (1), Gartzia (3), De 
Sandoval (1), Gonzalez ( 7), Rivas (1), 
Tezanos (1), Pico (13), Requejo (4), 
Echevarria, Allende, Alonso (2), San 
Emeterio, Gartzia eta Diaz.
Beste: Lehenengo Nazional mailako 
partidua Musakolako kiroldegian 
jokatu zen zapatuan.

FITXA TEKNIKOA

eMaitZa

36-33
ForD muGarri

corrales
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mireia bikuña

Caja Rural taldeak erakustaldia egin zuen amateurrendako Oñati 
Sarian. Sailkapeneko lehen lau ziklistak talde horretakoak ziren; 
hurrenez hurren, Jaime Roson (irabazlea), Miguel Angel Benito, 
Jesus Alberto Rubio eta Antonio Molina. Oñatiko ziklista azkarrena 
Aitor Umerez izan zen. Tarteko helmugatan Miguel Angel Benito izan 
zen onena eta mendiko sarian Jorge Ares.

Jaime roson, azkarrena oñatin

txirrindularitza

lEIrE kOrtAbArrIA  |  oñati

Eguraldi bikainarekin jokatu zuten 
domekan Basoko Arku-tiroko Eus-
kadiko Txapelketa, 5. San Migel 
Saria, Oñatiko Txantxiku Arku-
lariak taldearen eskutik. Oñatiarrak 
txukun ibili ziren: Koldo Elortza 

3. izan zen arku libre txapelketan, 
eta Kepa Urzelai eta Iñaki Odrio-
zola bigarren eta hirugarren, 
hurrenez hurren, sailkatu ziren 
arku biluzi kategorian. Horrez 
gain, Ordizia taldean dabilen Iru-
ne Lacalle aretxabaletarrak 3. 

postua lortu zuen emakumeenda-
ko arku biribildu txapelketan. 

denetara, 53 lehiakide 
Guztira 53 arkularik hartu zuten 
parte. Araba, Bizkaia eta Gipuz-
koatik etorri zen jendea, eta bat, 
Kantabriatik. Sariak talde asko-
ren artean banatu ziren: Gasteiz, 
Abanto, Kantabria, Beasain eta 
Ordiziara joan ziren lehenengo 
sariak.

Bailarako arkulariak ondo ibili ziren 
Basoko arku-tiroko txapelketan

Talde-argazkia atera zuten arkulariek.  |   gorka bikuña

arku-tiroa

mIrEN ArrEgI  |  eskoriatza

Espero moduan, ziztu bizian jaitsi 
ziren goitibeherak zapatuan Apo-
tzagatik Eskoriatzara. 1.400 metro-
ko ibilbidea egiteko motelenak ere 
ez zituen bi minutu baino askoz 
gehiago behar izan. "Antolatzen 
genuen lehen aldia zen eta oso 
pozik gelditu gara. Gainera, ez da 
istripurik izan eta hori oso garran-

tzitsua da", zioen Jose Angel Urru-
tiak lasterketaren bukaeran. 

adin guztietakoak
Adin guztietako jendeak parte 
hartu zuen jaitsieran; guztira, 50 
inguru. Gehienak bakarka, baina 
beste batzuk binaka eta hirunaka 
ere bai. Guztiek ere fin egin zituz-
ten Apotzagatik beherako metroak. 

Ibilbide osoan zehar egon ziren 
ikusleak; gehienak, baina, Esko-
riatzan bertan, helmugan, pilatu 
ziren. 

Bost modalitatetan korritu 
zuten parte-hartzaileek: neuma-
tika, arina, errodamendua bana-
ka eta taldetan eta kuatropalos 
bezala ezagutzen den modalitatean. 
Umorea ere ez zen falta izan. 

Goitibehera batzuk benetan ziren 
harrigarriak: esaterako, bainuon-
tzi bat goitibehera bilakatu eta 
bertan jaitsi ziren hiru parte
-hartzaile. 

Hiru manga egin zituzten 
guztira. Lehenengoak ibilbidea 
ezagutzeko eta bigarrena presta-
tzeko balio izan zien; beste biak 
ziren puntuagarriak.

Sari ugari
Neumatikaren modalitatean bi 
bizkaitarren artean egon zen lehia. 
Asier Lezea gelditu zen lehenengo 
postuan: minutu bat, 28 segundo 
eta 18 milaren behar izan zituen 
Apotzagatik behera jaisteko. Biga-
rren, berriz, Haritza Castresana 
eta Unai Paniagua gelditu ziren, 
minutu bat, 28 segundo eta 45 
milaren eginez. Ibilgailu arinen 
modalitatean, Lander Mediavillak 
irabazi zuen. Bigarren postuan 
gelditu zen Mikel Mediavilla, eta 
hirugarrenean, Jon Madina. Ema-
kumeetan, Maddi Gutierrez ber-
gararrak irabazi zuen. Sari bere-
ziak ere eman zituzten: denbora 
onena egin zuen eskoriatzarra 
Gorka Urrutia izan zen. Bestetik, 
Aranda de Duerotik etorri zen 
parte-hartzaile bati ere eman zio-
ten saria. "Urrutikoenarendako 
saria", zioen Urrutiak. 

Giro ederrean eta ziztu bizian, 
apotzagatik Eskoriatzara
50 parte-hartzailetik gora aritu ziren zapatuan, goitibehera lasterketan

Parte-hartzaileak kamioian, Apotzagara bidean.  |   miren arregi Umorea ere ez zen falta izan.  |   m.a

Goitibehera, Eskoriatzara heltzen.  |   m.a

goitibeherak
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futbola

mIrEIA bIkuñA  |  bergara

Vanessa Gimbert (Bergara, 1980) 
Athletic futbol taldeko jokalaria. 
19 urteren debutatu zuen Lehe-
nengo Mailan eta ordutik dihar-
du futbolean. Sevilla, Levante, 
Rayo, eta Espanyol bezalako tal-
deetan jokatu ostean, talde zuri
-gorriaren eskaintza onartu du. 
Oraingoz, urtebeterako kontratua 
sinatu du Lezamako taldearekin, 
eta "oso pozik" dago.
Aurten bai onartu duzu Athletiken 
eskaintza. Zergatik?
Une aproposena zela uste nuela-
ko onartu nuen. Urtero-urtero 
jaso izan dut Athleticen eskain-
tza, baina aurten arte ezin izan 
dut onartu. Taldeak fitxaketak 
egiteko duen filosofia aintzat 
hartuta, urtero ipini dira nirekin 
hartu-emanetan, baina beti esan 
izan dien ezetz. Iazko denboraldia 
bukatu aurretik ikusi nuen Espan-
yoleko ibilbidea bukatzear nuela, 
eta talde zuri-gorriarena onartzea 
erabaki nuen.

Erabaki ona izatea espero dut. 
33 urte ditut eta gauza politak 
egin gurako nituzke aurten.
Oraingoz Lezama da zure azken 
geldialdia,  baina ibilbide luzea egin 
duzu, batez ere mediterraneo alde-
ko futbol taldetan.
Kordobara joan nintzen gurasoe-
kin, eta han hasi nintzen futbolean, 
Montilla  taldean. Andaluziako 
eta Espainiako selekzioekin joka-
tu ostean, Levanterekin fitxatu 
nuen. Lau urte egin nituen han. 
Gurasoen falta igarri, eta euren-
gandik gertu egoteko Huelvara 
joan nintzen futbolean jokatzera 
urtebetez.

Sevillak mendeurrena bete 
zuenean, emakumezkoen futbo-
laren aldeko apustua egin zuten, 
eta hara joan nintzen. Beste hiru 
urte egin nituen han. Handik 
Rayora, eta Bilbora heldu aurre-
tik, beste hiru denboraldi egin 
ditut Espanyolen.
Ibilbide luzea eta gogorra?
Bai. Ibilbide luzea, hara eta hona 
ibili naizelako; eta gogorra, gehie-
netan familiarengatik urrun egon 
naizelako.
Athleticeko jokalaria zara eta ia 
egunero Lezaman entrenatu behar 
duzu, baina, bergaran bizi zara.
Hala da. Klubak etxe bat ipintzen 
zidan Lezamatik gertu, beste tal-
dekide batzuekin bizi izateko. 
Baina Bergaran geratuta, etxe-
koekin eta lagunekin egoteko 
denbora gehiago izango nuela 
erabaki nuen. Egubakoitzetan 
izan ezik, gainerako egunetan 

Bergaratik Lezamarako joan-e-
torria egiten dut.
Zer nolako jokalaria zara?
Zelai erdiko jokalaria naiz. Beti 
jokatu izan dut postu horretan. 
Bada, Espanyolen, taldekide baten 
lesioarengatik zentral postuan 
jokatu izan dut. Athleticen berri-
ro itzuli naiz zelai erdira.
Eta zein da zure betebeharra?.
Baloia mugitu, zelai erdia anto-
latu, taldeari lasaitasuna eman… 
Baina, partidu guztiak ez dira 
berdinak.
Ligako ondo baino hobeto hasi duzue. 
Ze helburu dituzue aurtengo den-
boraldirako?
Iaz azken partiduan galdu zuten 
liga txapelketa. Aurten goian 
egon gura dugu: onenekin lehian. 
Baina, maila honetan lehiatzen 
diren taldeak oso indartsuak dira. 
Gizonezkoen lehen mailan taldeak 
dituzten klubak emakumezkoen 
taldeak dituzte, eta hori nabaria-
da aurrekontuetan, eta taldeen 
duten mailan. Gainera, jokalari 

hobeak fitxatzeko dirua izaten 
dute. Horrek guztiorrek, mesede 
handia egiten dio emakumezkoen 
futbolari.

Maila apalagoa duten taldeek 
esfortzu askoz handiagoa egin 
behar dute euren aurrekontua 
estaltzeko, bidaiak antolatzeko, 
fitxaketak egiteko...

Ni egon naizen taldetan oso 
ondo babestuta egon gara.
Liga irabazteko hautagai nagusiak 
zarete?
Lehian egongo garela uste dut. 
Beti egon da Athletic goiko lekue-
tan. Baina, kontrario gogorrak 
izango ditugu, batez ere, Bartze-
lona. Beste batzuk izango dira 
Levante eta Atletico de Madrid. 
Ikusten duzuen moduan gizonez-
koen lehen mailan taldeak dituz-
ten klubak dira.
Nolako bilakaera izan du emaku-
mezkoen futbolak zu zeu hasi zine-
netik?
Bilakaera handia, baina ez nahi-
koa. Asko hazi da emakumezkoen 

futbola, baina oraindik bide luzea 
geratzen zaio gizonezkoenarekin 
parekatzeko. Gehiago esango 
nuke, ez dira inoiz parez-pare 
egongo.

Athletica klub profesionala 
izanda ere, ezberdintasunak badi-
tu. Ondo tratatzen gaituzte, eta 
Lezamako instalakuntzak oso 
onak dira, baina emakume fut-
bolariak ezin gara futbolak ema-
ten digunaz bizi. Ikasi edo lan 
egin behar dugu.

Bestalde, emakumezkoen fut-
bola asko hazi da, egun txiki-txi-
kitatik futbol-eskolatan parte 
hartu eta nesken taldeak osatze-
ko aukera dutelako. Ni futbolean 
hasi nintzenean, mutilekin nahas-
ten gintuzten partiduak jokatze-
ko. Futbol-eskolek egiten duten 
lana izugarria da. Txikitatik has-
ten dira futbola ezagutzen eta 
segituan nabaritzen zaie.
Lezaman jokatzen dituzue partiduak. 
San mames berrian jokatzeko gogoa-
rekin?

Gogoa bai, baina ez dut uste auke-
rarik izango dugunik. San Mames 
zaharrean ere ez zuten jokatzen, 
partidu oso berezia ez bazen.

Lezaman zale asko batzen da 
gu ikusteko, eta oraingoz, gustu-
ra gaude han. Iaz, liga jokoan 
izan genuen partiduan 30.000 zale 
egon ziren Lezaman.
Hedabideetan ere presentzia txi-
kiagoa dauka emakumeen futbolak. 
Lasaiago egoten zarete zuek?
Nazional mailako hedabideetan 
espazio txikia izaten dugu. Guk 
zorionez, Bizkaia aldean jarrai-
tzaile asko ditugu, eta horrek 
hedabideen presentzia handitzen 
du. Emakume futbolarien izenak 
oso gutxik ezagutzen dituzte, 
baina asko gai dira Real Madril 
edo Bartzelonako hamaikakoa 
buruz esateko.

Hori da bien arteko ezberdin-
tasun nabarmenena.
33 urte dituzu eta lesioek errespe-
tatu zaituzte. Noiz arte jarraituko 
duzu futbolean?
Ez dakit [Barre]. Urtebeterako 
etorri naiz Bilbora. Urteak ema-
ten didana aztertu eta erabakiko 
dut zer egin ekainean. Gustura 
nago, indartsu nago eta gogoa 
badaukat, eta zorionez ez dut lesio 
larririk izan. Denborak esango 
du noraino heltzen naizen.

Vanessa Gimbert | Athleticeko futbol jokalaria

"Emakumezkoen futbola asko hazi 
da, baina bide luzea dugu aurretik"

Vanessa Gimbert Athletikeko jokalaria, Bergarako Agorrosin futbol zelaian entrenatzera joan aurretik.  |   mireia bikuña

"Iaz liga azken 
partiduan galdu 
zuten; aurten goian 
egon gura dugu"

"Oraingoz urtebete 
egongo naiz bilbon, 
ondoren erabakiko 
dut zer egin"

"bergaran bizi naiz, 
eta egunero 
joan-etorria egiten 
du Lezamara"

sevilla, levante, rayo, huelva eta espanyol bezalako taldeetan jokatu izan du aurretik

Zelai erdian jokatzen du, nahiz eta hiru urtean zentral postuan jokatu duen
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orkestra sinfonikoa Osoko bilkuren aretoan egin zuen 
orkestrako hari-taldeak emanaldia eta errepertorioa. Besteak beste, 
filmetako soinu bandekin osatu zuten, La Mision, horien artean.

instrumentuen erakustaldia Bergarako musika eskolan ikasteko aukera dagoen musika tresnak 
eraman zituzten Munibe plazara: biolinak, biolontxeloak, akordeoiak eta tronboiak, horien artean. Eskolako 
ikasleek eta gerturatu ziren guztiek izan zuten horiek eskuetan hartu eta probatzeko aukera.

orfeoia, alai eta aritzeta abesbatza Erdiguneko kaleetan abestu ondoren, Irizar jauregiko lorategian 
egin zuten elkarrekin herriko hiru abesbatzek kantuan. Argazkian, abesbatzetako hiru zuzendariak, pozarren, txalo 
zaparrada handiak oparitu zizkien entzuleak agurtzen, atzean abeslariak dituztela.

erraldoien konpartsa Kide gazte batek aitarekin egindako erraldoi 
txikiak, Elhuyar anaien erraldoi ertainak eta Felixinen eta Gutiren irudia duten 
erraldoi handiak probatzeko aukera izan zen Ariznoa plazan.

bisita gidatua Herriaren ondare kulturala erakusteko helburuarekin, 
turismo bulegoko teknikariak bisita gidatu laburra egin zuen. Herriko 
plaza, Munibe plaza eta Ariznoa plaza izan zituzten geltoki.

ilatargi astronomia elkartea Debagoieneko kideak dituen 
taldea Errekalde parkean zen; eguzki sistema irudikatu zuten, eguzkia 
behatzeko aukera eman zuten eta baita espazio-ontzien maketak ere.

musika tailerra Arrakasta izan zuen, bereziki 
ikusle txikienen artean, Musika Eskolak Munibe plazan 
jarri zuen musika tailerrak, besteak beste, xilofonoek.

dantza gidatuak Jardun euskara elkartearen 
eskutik eta Patxi Monteroren gidaritzapean, gustura 
jardun zuten Zabalotegin, dantza jolas bihurtuta.

bustinzale zeramika taldea 2006. urtean sortu zen 
taldeak Zabalotegin du etxea. Jorratzen dituzten zeramika 
modalitateak herritarrei erakusteko ateak zabaldu zituzten..

arizondo elkartea

beart elkartea Bideberri parkean zeuden margolariak, 
batzuk lurrean eta ohiko oihaletan margotzen beste batzuk. 
Txikienek, baina, izan zuten euren artelanak egiteko bidea ere.

arizondo elkartea

musiraka Ohiko euskal dantza trad¡zionaletik haratago, 
erakustaldi polita egin zuen Osintxuko dantza taldeak Irizar 
jauregiko lorategian. Ikusgarriak, dantzak eta jantziak. 

tailaginak Zabalotegi aretoaren ondoan dute tailaginek 
egoitza. Hantxe batzen dira egunero 15 lagun. Ateak zabaldu 
zituzten eta asko izan ziren bisitatzera joan zitzaizkienak. 

arizondo elkartea Udaletxeko arkupetan argitu 
zituzten argazkilaritzari buruzko zalantzak kide batzuk 
eta kalean argazkiak ateratzen ibili ziren beste batzuk. 

salda eta txorizoa Ekitaldiaren amaieran salda 
eta txorizo pintxoak banatu zituzten, Irizar jauregiko 
lorategian batu ziren herritarren artean.

argazkiak: aitziber aranburuzabala

'kultura kalean' egitasmoak 
partaide eta herritarren 
kultura gosea ase zuen

erdiguneko zortzi gunetan banatu ziren taldeak

ikusteaz gainera, probatzeko aukera ere izan zen

A. ArANburuzAbAlA  |  bergara

Eskola zein tailerretan kultura 
taldeek egiten duten lana bertatik 
bertara ikusteko aukera parega-
bea izan zen zapatu goizean Ber-
garan, Udalak eta herriko asko-
tariko kultura elkarteek elkarla-
nean egindako Kultura Kalean 
egitasmoan.  

Erdiguneko zortzi gunetan, 
musikariak, erraldoiak, dantza-
riak, argazkilariak, margolariak 
eta abeslariak ikusi genituen begi 
askoren aurrean lanean. Ikusteaz 
gainera, izan zen hainbatetan 
probatzeko aukera ere, besteak 
beste, tailer eta erakustaldietan. 

Bazegoen, era berean, zeramika 
eta tailagilen tailerretan sartzeko 
aukera ere.  

udalaren balorazio ona 
Ekitaldira hurbildutako herritar 
kopurua eta parte hartu zuten 
taldeen iritzi onak jasota, Leire 
Iruin, Kultura zinegotzia, goiz 
osoan gunetik gunera saltoka 
ikusi genuena, oso gustura zen 
lehenengo edizioak izan zuen 
erantzunarekin: "Beti zer hobetu 
dagoen arren, hobetzeko lehenen-
goa egin behar da, eta uste dut 
hori dela orain garrantzitsuena: 
prestatzeko denbora gutxi izan 

badugu ere, emaitza ona izan 
dela. Herritarrek oso-oso ondo 
erantzun dute eta taldeak asko 
inplikatu dira. Jendea oso pozik 
ikusi dut eta herritar asko etorri 
zaizkit zoriontzera. Taldeek egin 
didaten hasierako balorazioa ere, 
sakonagoa egingo dugu-eta, oso 
ona izan da". 

Hurrengorako, akatsak ikasgai 
Herriko kultura talde gehienek 
parte hartu zuten arren, Bergaran 
badirela beste hainbat dio Iruinek, 
horien artean sortu berriak dire-
nak: "Hala ere, izango da, akaso, 
deitu ez diogun talderik ere; horiei 

barkamena eta, duda barik, hurren-
gorako kontuan izango ditugu", 
azaldu du zinegotziak.

Izango da, beraz, maiztasuna 
eta egutegia finkatzeke, hurrengo 
Kultura Kalean ediziorik ere. 
Iruinek aurreratutakoaren ara-
bera, baliteke hurrengoak taldeen 
arteko nahasketa ekartzea: zuze-
neko musikarekin dantzarien 
emanaldiak eta horrelakoak.

esanak

"Herritarrek 
oso oso ondo 
erantzun dute 
eta taldeak 
asko inplikatu 
dira; udaletik, 
guztiei,  
eskerrik asko!"

l e i r e  i r u i n   |   K u lt u r a  z i n e g o t z i a

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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30 | musika | Oñatiko gaztelekua, zalez beteta Ruper Ordorikaren kontzertuan

orkestra sinfonikoa Osoko bilkuren aretoan egin zuen 
orkestrako hari-taldeak emanaldia eta errepertorioa. Besteak beste, 
filmetako soinu bandekin osatu zuten, La Mision, horien artean.

instrumentuen erakustaldia Bergarako musika eskolan ikasteko aukera dagoen musika tresnak 
eraman zituzten Munibe plazara: biolinak, biolontxeloak, akordeoiak eta tronboiak, horien artean. Eskolako 
ikasleek eta gerturatu ziren guztiek izan zuten horiek eskuetan hartu eta probatzeko aukera.

orfeoia, alai eta aritzeta abesbatza Erdiguneko kaleetan abestu ondoren, Irizar jauregiko lorategian 
egin zuten elkarrekin herriko hiru abesbatzek kantuan. Argazkian, abesbatzetako hiru zuzendariak, pozarren, txalo 
zaparrada handiak oparitu zizkien entzuleak agurtzen, atzean abeslariak dituztela.

erraldoien konpartsa Kide gazte batek aitarekin egindako erraldoi 
txikiak, Elhuyar anaien erraldoi ertainak eta Felixinen eta Gutiren irudia duten 
erraldoi handiak probatzeko aukera izan zen Ariznoa plazan.

bisita gidatua Herriaren ondare kulturala erakusteko helburuarekin, 
turismo bulegoko teknikariak bisita gidatu laburra egin zuen. Herriko 
plaza, Munibe plaza eta Ariznoa plaza izan zituzten geltoki.

ilatargi astronomia elkartea Debagoieneko kideak dituen 
taldea Errekalde parkean zen; eguzki sistema irudikatu zuten, eguzkia 
behatzeko aukera eman zuten eta baita espazio-ontzien maketak ere.

musika tailerra Arrakasta izan zuen, bereziki 
ikusle txikienen artean, Musika Eskolak Munibe plazan 
jarri zuen musika tailerrak, besteak beste, xilofonoek.

dantza gidatuak Jardun euskara elkartearen 
eskutik eta Patxi Monteroren gidaritzapean, gustura 
jardun zuten Zabalotegin, dantza jolas bihurtuta.

bustinzale zeramika taldea 2006. urtean sortu zen 
taldeak Zabalotegin du etxea. Jorratzen dituzten zeramika 
modalitateak herritarrei erakusteko ateak zabaldu zituzten..

arizondo elkartea

beart elkartea Bideberri parkean zeuden margolariak, 
batzuk lurrean eta ohiko oihaletan margotzen beste batzuk. 
Txikienek, baina, izan zuten euren artelanak egiteko bidea ere.

arizondo elkartea

musiraka Ohiko euskal dantza trad¡zionaletik haratago, 
erakustaldi polita egin zuen Osintxuko dantza taldeak Irizar 
jauregiko lorategian. Ikusgarriak, dantzak eta jantziak. 

tailaginak Zabalotegi aretoaren ondoan dute tailaginek 
egoitza. Hantxe batzen dira egunero 15 lagun. Ateak zabaldu 
zituzten eta asko izan ziren bisitatzera joan zitzaizkienak. 

arizondo elkartea Udaletxeko arkupetan argitu 
zituzten argazkilaritzari buruzko zalantzak kide batzuk 
eta kalean argazkiak ateratzen ibili ziren beste batzuk. 

salda eta txorizoa Ekitaldiaren amaieran salda 
eta txorizo pintxoak banatu zituzten, Irizar jauregiko 
lorategian batu ziren herritarren artean.

argazkiak: aitziber aranburuzabala

'kultura kalean' egitasmoak 
partaide eta herritarren 
kultura gosea ase zuen

erdiguneko zortzi gunetan banatu ziren taldeak

ikusteaz gainera, probatzeko aukera ere izan zen

a. araNburuzabala  |  bergara

Eskola zein tailerretan kultura 
taldeek egiten duten lana bertatik 
bertara ikusteko aukera parega-
bea izan zen zapatu goizean Ber-
garan, Udalak eta herriko asko-
tariko kultura elkarteek elkarla-
nean egindako Kultura Kalean 
egitasmoan.  

Erdiguneko zortzi gunetan, 
musikariak, erraldoiak, dantza-
riak, argazkilariak, margolariak 
eta abeslariak ikusi genituen begi 
askoren aurrean lanean. Ikusteaz 
gainera, izan zen hainbatetan 
probatzeko aukera ere, besteak 
beste, tailer eta erakustaldietan. 

Bazegoen, era berean, zeramika 
eta tailagilen tailerretan sartzeko 
aukera ere.  

udalaren balorazio ona 
Ekitaldira hurbildutako herritar 
kopurua eta parte hartu zuten 
taldeen iritzi onak jasota, Leire 
Iruin, Kultura zinegotzia, goiz 
osoan gunetik gunera saltoka 
ikusi genuena, oso gustura zen 
lehenengo edizioak izan zuen 
erantzunarekin: "Beti zer hobetu 
dagoen arren, hobetzeko lehenen-
goa egin behar da, eta uste dut 
hori dela orain garrantzitsuena: 
prestatzeko denbora gutxi izan 

badugu ere, emaitza ona izan 
dela. Herritarrek oso-oso ondo 
erantzun dute eta taldeak asko 
inplikatu dira. Jendea oso pozik 
ikusi dut eta herritar asko etorri 
zaizkit zoriontzera. Taldeek egin 
didaten hasierako balorazioa ere, 
sakonagoa egingo dugu-eta, oso 
ona izan da". 

Hurrengorako, akatsak ikasgai 
Herriko kultura talde gehienek 
parte hartu zuten arren, Bergaran 
badirela beste hainbat dio Iruinek, 
horien artean sortu berriak dire-
nak: "Hala ere, izango da, akaso, 
deitu ez diogun talderik ere; horiei 

barkamena eta, duda barik, hurren-
gorako kontuan izango ditugu", 
azaldu du zinegotziak.

Izango da, beraz, maiztasuna 
eta egutegia finkatzeke, hurrengo 
Kultura Kalean ediziorik ere. 
Iruinek aurreratutakoaren ara-
bera, baliteke hurrengoak taldeen 
arteko nahasketa ekartzea: zuze-
neko musikarekin dantzarien 
emanaldiak eta horrelakoak.

esanak

"Herritarrek 
oso oso ondo 
erantzun dute 
eta taldeak 
asko inplikatu 
dira; udaletik, 
guztiei,  
eskerrik asko!"

l e i r e  i r u i n   |   K u lt u R a  z i n e g O t z i a

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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l.k.  |  oñati

Oñatiko gaztelekua bete egin 
zuten adin guztietako entzuleek 
egubakoitz gauean Ruper Ordo-
rika kontzertuan entzuteko. Agin-
du bezala, "sorpresak" egon ziren: 
laster argitaratuko duen diskoan 
(Azukre koxkorrak) dauden ber-
tsio pare bat –Kortaturen Sarri, 
sarri oñatiarrez kantatuta eta 
Mikel Laboaren Maite ditut baz-
terrak–, bisak eta eskaerak. 

"Aurreiritzirik gabe noa" 
Ruper Ordorikarendako "ederra" 
da Oñatin jotzea; hiru urtean 
behin egiten du hala, eta aurten, 
gainera, lehenengo aldiz jo du 

Gaztelekuan. Kantautorea pozik 
azaldu da, bai kontzertuak izan 
zuen harrerarekin, baita lekuaren 
baldintzekin ere.

Sasoi guztietako kantuak jo 
zituen, baina gehienbat azken 
diskokoak (Hodeien azpian) eta 
horren aurreko berrienetakoak 
ere. Kontzertuak luze jo zuen, 
bisak, eskaerak eta disko berriko 
primiziak ere egon zirelako. 

Onartu digunez, jotzen dabi-
lenean ez da publikoari begira 
egoten, baina hala ere ikusi zuen 
adin askotako jendea batu zela, 
gazte asko ere bai, eta honakoa 
dio: "Ez dut aurreiritzirik izaten. 
Publikoa aldatu egiten da, eta 

denetarik egoten da". Hala ere, 
bazekien lagunak izango zituela 
entzuten: "Lagunek ikusten zai-
tuzte beste era batera, egunero 
ondoan edukitzen dituzulako". 
Bestalde, Oñatiko eta leku guz-
tietako publikoak "begirune han-
diarekin" hartzen duela esan du, 
baina "erantzukizun berezia" dela 
"ezagunen aurrean jotzea" eta 
"sentimendua desberdina" dela 
herrian jotzen duenean.

300 sarrera baino gehiago
Gaztelekuak baldintza ezin hobeak 
eman zizkion horretarako Ruper 
Ordorikari, eta bera pozik azaldu 
da kontzertuaren emaitza tekni-

koarekin. Gaineratu duenez, 
"Oñatik badauzka areto asko, eta 
hori luxua da".

Antolatzaileak, gaztelekuko 
arduradunak ere oso pozik dau-
de kontzertuak izan zuen eran-
tzunarekin: 300 sarrera baino 
gehiago saldu ziren, aretoa lepo 
bete zen eta, une baten, ateak 
itxi behar izan zituzten jende 
gehiago ezin zelako sartu. Arra-
kasta borobila, beraz.

Heldu eta gazteak, Ruperrekin
KroniKa

kontzeRtua

ruper ordorika

Non: Gaztelekuan. Lehenengo aldiz 
jotzen zuen han.
eguna: egubakoitza, irailak 20.
aforoa: Beteta. Jendea jesarrita eta 
zutik egon zen, eta batzuk kanpoan 
geratu ziren.

fitxA

Ruper Ordorika, egubakoitzean Oñatiko gaztelekuan.  |   imanol soriano

A.A.  |  bergara

Margolari moduan urteetako 
eskarmentua duen arren, Bin-
gen de Pedrok bakarkako lehen 
erakusketa du Aroztegi aretoan. 
Harentzat erronka bat izan 
da. Guretzat, plazer bat.
Erakusketak ez du izenbururik.  
Ez du izenbururik, baina nola-
bait artearen amildegia da hau 
niretzat. Artistarentzat artea 
izan daietekeena irudikatzen 
dut horrela. Artistok halako 
amildegi baten sartzen gara; 
non bukatuko den ez dakigun 
amildegian; irteten ere uzten 
ez digun amildegian.
Zer batu duzu oraingoan?
20 lan daude. Gehienak mihi-
seak dira, baina ohikoa ez den 
modu baten aurkezten ditut. 
Hain zuzen ere, mihiseak batu 
egin ditut, angulua aldatu eta, 
modu horretan, efektu optikoa 
handitzea lortu.
kolore grisak, beltzak... asko 
azaltzen dira.
Bai, gorriak eta urdinak ere 
erabiltzen ditut. Beltza, esate-
rako, asko erabiltzen dut espa-
zio hutsa irudikatzeko. Bel-
tzaren gainean kolore biziz 
margotzean, badirudi irudia 
airean dagoela. Efektuekin 
asko jolasten dut. Baina bai, 
koloreetan nahiko klasikoa 
naiz. 
Badirudi, lan batzuei begira, 
pintura baino gehiago, eskultu-
rak direla.
Pintura da. Gertatzen dena da 
artistak inguruan dituen ele-
mentu guztiak erabiltzen ditue-
la; hala nola, arkitektura eta 
abar. Eta egia da nik neuk, 
lerro zuzenekin, anguluekin 
eta abar, arkitekturari erre-
ferentzia egiten diodala.
Zer da pintura zuretzat?
Obsesio handi bat. Txiki-txi-
kitatik izan da niretzat obsesio 
bat. Horrela hasi zen eta horre-
la bukatuko du izaten, baina 
azken finean bizitzeko modu 
bat da, adierazteko modu bat; 
jendeari barruko nahiak era-
kusteko modu bat. Biluztu 
eg i t en  ga ra  he r r i a r en 
aurrean. 

Bingen de pedro 
Margolaria

"Margotzea 
obsesio handi 
bat da niretzat; 
adierazteko 
modu bat"

Bingen De Pedro.  |   a.a

A. ArANBuruZABAlA  |  arrasate

Alex de la Iglesiaren Las brujas 
de Zugarramurdi filma izan da 
asteburuko izar nagusietako bat 
Donostiako Zinemaldian, besteak 
beste, Carmen Maura (aurtengo 
Donostia saria Hugh Jackmanekin 
batera), Hugo Silva eta Mario Casas 
aktoreek erakarri dituztelako zale 
sutsuenak. Prentsarentzako aurrez 
birritan erakutsi ondoren publiko 
guztiarentzako Donostia sariak 
banatu zituzten galaren ostean 
erakutsi zuten atzo, domeka.  

Imanol Gallego, Goienako 
Zinemaldiko berriemailearen 
esanetan, Bilboko zuzendariak 
haren hastapenetara jo du Zuga-
rramurdiko sorginak oinarri 
dituen luzean: "Aurreko lanak 
baino zoroagoa da, ironia handi-
ko komedia bat da eta euskal 
sinbologiako ikurrak umore garra-
tzaz lantzen dituena". 

Asier Altunaren 'Zela trovke'
Zapatuan, Zinemira atalean, Prin-
cipe aretoetan erakutsi zuten, 
Eusko Jaurlaritzak eta Etxepare 
Institutuak kudeatzen duten eta 

Euskal Herrian ekoitzitako film 
laburrak bultzatzea helburu duen 
Kimuak programaren aurtengo 
edizioaren barruan, Bergarako 
Asier Altuna Kixi-ren, Zela trov-

ke (Belarra mozten). Gallegoren 
esanetan, harrera ona izan zuen 
ikusleen artean Eslovakiako abes-
ti bat oinarri duen 13 minututa-
ko lanak. Gustura zen, era berean, 
Esther Cabero aretxabaletarra, 
Kimuak programako koordina-
tzailea. Zapatuko emanaldiaz 
gainera, Mujer conejo film luzea-
ren proiekzio guztien aurretik 
ere erakutsiko dute. 

Mireia Gabilondorena, bihar
Zabaltegi sailean, Irizar saria 
jasotzeko helburuarekin lehiatu-
ko da Mireia Gabilondo berga-
rarraren Amaren eskuak film 
luzea eta, hain justu, Altuna 
herrikidea da epaimahai burua.  
Bihar, martitzena, Victoria Euge-
nian erakutsiko dute, 20:30ean. 
Gabilondok Imanol Gallegori 
kontatu dio lasai dagoela, urdu-
ri egoteko arrazoirik ez duela 
dagoeneko, egin beharrekoa egin-
da dagoelako. Era berean, Ber-
garako zuzendariak gaineratu 
du irrikan dagoela jendaurrean 
erakutsi eta horien iritziak jaso-
tzeko. Sarrerak eskuratu gura 
dituenak on-line ditu: kutxabank.
es edo sansebastianfestival.com 
webgunetan.

Carmen Maura, atzo Donostian.  |   haritz dendategi

alex de la iglesiaren 'las Brujas de 
Zugarramurdi', asteburuko izarra
altunaren 'zela trovke' laburra erakutsi zuten, eta bihar, gabilondoren luzea
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lArrAItz zEbErIO  |  arrasate

Hik Hasik antolatutako Udako 
Topaketetan izan zen haur filo-
sofiako irakasle Miren Camison, 
eta elkarrizketa filosofikoaren 
metodologia aurkeztu zuen. Teo-
ria horren fundatzaile Matthew 
Lipmanek zioen: "Euren kabuz 
pentsatzen duten pertsonak nahi 
baditugu, euren kabuz pentsa-
tzeko gai diren haurrak hezi behar 
ditugu". Lipmanek metodologia 
oso bat garatu zuen hortik abia-

tuta, eta Camisonek azaldu zuen 
moduan: "Zabaldurik dago pen-
tsamendua norberak, bakar-ba-
karrik, garatzen duelako ustea, 
baina argi dago hobeto pentsatzen 
dela taldean. Besteek zuk ez dauz-
kazun ikuspuntuak eta bizipenak 
dituzte, eta horrek aberastu egi-
ten du norberaren pentsamendua". 
Irakaskuntzan ari diren profe-
sionalendako argibide ugari eman 
zituen Camisonek bere aurkez-
penean, baina gurasook ere badu-

gu zer egina kontu horretan: gure 
neurrira ekarrita etxean ere saia 
gaitezke gure seme-alaben pen-
tsamendu trebetasunak lantzen. 
Denbora hartu eta berdintasu-
nezko erlazio bat sortuz errespe-
tuzko ideia trukaketa asko egin 
ditzakegu. "Umeak, berez, iker-
lari eta esperimentatzaile sutsuak 
dira, eta pentsamenduaren tre-
betasunak berez landuko dituzte 
horretarako aukerak ematen 
badizkiegu", dio Camisonek.

Miren Camison: "elkarrekin 
hobeto pentsatzen dugu"
Gizartean elkarrizketaren kultura zabaltzeko premia dagoela uste du adituak

Bi ume berriketan.  |  javier pincemin

l.z.  |  arrasate

"Onerako zein txarrerako Inter-
net oso eskura dago, eta 
Smartphone eta tableten era-
bilera hedatu denetik askoz ere 
gazteago hasten dira umeak 
teknologia horiek erabiltzen", 
adierazi du EHUko soziologia 
doktore Maialen Garmendiak 
Euskadi irratiko Faktoria 
saioan. Gurasoak Interneten 
onuren eta kalteen inguruan 
informatu egin behar direla 
esan zuen. "Jolasean ari dire-
lakoan hain egokiak ez diren 
edukietan sartzea gerta daiteke, 
eta adin batzuetan ez dira jabe-
tzen edukien ez-egokitasunaren 
inguruan". Garmendiak ohar-
tarazi zuen ziberbullying-a dela 
arriskurik kaltegarriena: "Zaz-
pi egunetan eta 24 orduz eman 
daiteke eta parte hartzen dute-
nen kopurua handiago da sareak 

komunikaziorako eskaintzen 
dituen aukerengatik".

Gurasoen papera 
Aspaldian ikerketak bederatzi 
urtetik gorako haurrengan zen-
tratu dira, baina Interneten 
gero eta lehenago hasten dire-
la jabeturik ikertzaileak aha-
legindu dira beste iturrietatik 
bildutako datuak aztertzen. 
Gurasoak teknologia berriak 
erabiltzen saiatu behar dutela 
uste du Garmendiak, eta erne 
ibiltzeko gomendatzen die.  
"Haurrek duten arazoa da gai-
tasun kritikorik ez dutela, eta 
ikusten duten guztia sinistu 
egiten dutela. Jarrera kritiko 
hori landu beharra dago". Seme
-alabekin Interneti buruz hitze-
giteko aholkatzen du; galdetu 
eta interesa agertu. Oinarri
-oinarrizko aholkua dela dio.  

haurrak gero eta 
lehenago hasten dira 
internet erabiltzen 

Bi ume tablet batekin jolasean.  |  paulo slachevsky 

l.z.  |  arrasate

Haurtzaroa bakarra da eta bizi-
tza osorako da. Carmen Magan-
to psikologo klinikoak Hik Hasi 
aldizkariko elkarrizketa batean 
azaltzen duenez lehen urteetan 
jasotzen ditugun datuak hurren-
go urteetan baino sakontasun 
handiagoz grabatzen dira garu-
naren plastizitate neurologikoa 
dela-eta. Adituaren esanetan 
haurraren garapenean bi aspek-
tu daude: hazieran jaso duen 
maitasuna eta afektua batetik, 
eta haurrari jartzen zaizkion 
mugak bestetik. "Biak elkarre-
kin doaz", azaltzen du.   

Guraso absente larregi 
Carmen Maganto kezkatuta dago 
kontsultatik azken urteotan 
antzematen duen joera batekin: 
guraso absenteak. "Gurasoak 
absente badaude, dela lanagatik, 
krisi emozionalengatik, buru 

gorabeherengatik... haurrak ez 
du konfiantza hori garatuko". 
Haurrengan gabezia emoziona-
lak sumatzen ditu Magantok. 

Gurasoek seme-alabekin 
egoteko denbora bilatzeko aha-
legina egin behar dutela uste 
du. "Arazoa ez da haur txikiak 
haur eskolan uztea, arazoa egu-
nero 10-11 orduz uztea da, eta 
hori gertatzen ari da etxe asko-
tan. Eta arazoa da, baita ere, 
haurra jasotzean gurasoak ez 
daudela  haiekin egoteko 
prest".

Adituaren esanetan hazie-
rako garaietan haurrak jasotzen 
duen atentzioa ez denean hain 
pertsonalizatua, maitasunean 
eta segurtasunean haztea oso 
zaila da. "Iragazki batzuk beza-
lakoak dira, gero maitasuna 
jasotzen dutenean ere maitasun 
hori iragazi egiten zaie, ez bai-
tute oinarri sendorik eraiki".

6-11 adin tartea, ahaztuta 
Magantoren esanetan gaur egun-
go gurasoak haurrek 6-7 urte 
egin arte egoten dira umeekin, 
eta ez dela nahikoa dio. "6tik 11 
urtera bitartekoa ahantziriko 
garaia da, bai. Pubertarotik 
aurrera gurasoei iruditzen zaie 
kontrolatu egin behar dituztela, 
eta oso txikiak direnean ere 
nahiko gainean daude, baina 
6tik 11ra badirudi haurrak hazi-
ta daudela, eta gurasoek ez dute-
la ezer egitekorik". Ondorioak 
badaudela dio adituak: "Eskola 
jokoan dago, inteligentziaren 
eta baloreen garaia da. Garai 
honetan barneratzen dituzte 
kooperazioa, ongizatea, enpatia, 
balio politikoa, soziala, ekono-
mikoa, erlijiosoa... inteligentzia 
garatzen ari da, eta gure moti-
bazioak, zertan sinesten dugun, 
zer baloratzen dugun transmi-
titzen diegu". 

hazierako lehen zaintzak kalitatezkoa izan behar du

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

Giselle carazo

Badira gurasoak umeari jaten emateko uneak gaizki bizi dituztenak. 
Denbora apur bat izanez gero hemen proba egiteko proposamen bat. 
Argazkiak ez du azalpen handirik behar. Seme-alabei merienda 
osasungarria eta dibertigarria eskaintzeko modu polita iruditu zaigu eta 
Guraso.com atarira ekarri dugu. Animatzen zara?

Osasungarria eta dibertigarria
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UDAKO ARGAZKIEN IX. GOIENA LEHIAKETA

EsKULTURA. argazkia tarifan (Cadiz) aterata dago, aurtengo abuztuan. 

hegoaldeak bere xarma dauka, egunero jaikiarazten zaitu irribar batekin 

eta bibrazio oso altuak sorraraziz. /Argazkia: Olatz Larrañaga

HIRI DEbEKATUA. Uda honetako abuztuan ateratako argazkia 

da. Pekingo hirian hiri Debekatuko teilatuen detailea agertzen da. /
Argazkia: Aitzol Madinabeitia

ORTZI mUGARI sO. Udako etxea baino ez da orain, haize ufadek urteetan 

ereindako artaleen oroimena baino ez du gordetzen garai baten herri osoaren 

elikagaien iturri zen haize errotak. /Argazkia: Oier Peñagarikano

TXAKURRAREN bAINUA. Uda honetan txakurra bainatu ostean 

atera nuen argazki hau. /Argazkia: Imanol Aranburu /Arrasate

TXImINOAK. Indonesiako Bali uhartean, bi tximino turista bati lapur-

tutako sandaliarekin jolasean. /Argazkia:Bittor Caballares /Eskoriatza

ITsAsONTZIA. estonian aterata. Zerua aldatzen ari zen eta euria hasi 

baino lehen itsasoan argi bereziak islatzen hasi ziren. Itsasontzia zeru 

eta itsaso artean eskegita geratu zen. /Argazkia: M. Karmen Garrido /Arrasate

bELAR bOLAK. Belar-mozte garaian lan eta lan aritzen diren 

baserritarrentzat egun gogorrak izango dira baina inguruan egon 

eta begiratu besterik egiten ez dugunontzat egun zoragarriak dira, 

iluntzetan batez ere, zelaiek beste bizitza bat hartzen dute eta. 

/Argazkia: Miren Zaloña

mENDIAK. Uztail inguruan ateratako argazki honetan neila inguruko mendiak eta loreak agertzen dira. /Argazkia: Iban Guardo /Arrasate

URKULUKO sUGANDILA. Uda honetan Urkulun ateratako argazki 

honetan sugandila bat agertzen da. /Argazkia: Maite Elorza /Bergara

sOROsLEAK. Frigoko (Ola Madeiran) saltzaileak ematen duten arren, 

Madeirako hondartza bateko sorosleak dira; hondartza batzuetan 

nadador salvador deitzen dira eta beste batzuetan life guard, turismo 

gehiagoko hondartzak direlako agian. /Argazkia: Alazne Azkarate 

HOsTOAK. Yoho national Park, alberta, Kanadan ateratako argazki bat da eta hosto horiak harri gainean agertzen dira. /Argazkia: Noelia Aldai /Bergara
mARINELAREN ZAI. Fuerteventura, 2013ko abuztuan, itsasoaren 

baretasunaz gozatzen, mutilak argazkia noiz aterako zain. /Argazkia: 

Maitane Ayala /Aretxabaleta

GAsTEIZ GREEN cApITAL. neska eta biok Gasteizko Zalburua parkean belarretan etzanda erlaxatzen geundela, hiriko eraikinen artetik sartzen ziren eguzki printzek eskaini ziguten une paregabea. /Argazkia: Igor Larrañaga /Eskoriatza

pAZO. Uda honetan ateratako argazkian Macedako Gaztelua 

(Ourense) agertzen da. /Argazkia: Ismael Rueda /Oñati

IsLADAK. Uda honetan, ekainan ateratako argazkia da, sagreseko Beliche hondartzan, algarven (Portugal). /Argazkia: Amaia Santamaria

ITsAsOKO AmODIOA. 2013ko abuztuan aterata Civitavecchia 

herrian (Roma). Argazkia: Mireia Zurbano

ITsAsLAmIA. Uda honetan ateratako argazkian lara uretan argertzen 

da eta argi jokoak ere islatzen dira. /Argazkia: Nerea Ulezia

ALImENTARIUm. Vevey (suitza). Uda honetan ateratako 

argazkian alimentarium museoko eskultura argertzen da. /
Argazkia: Maria Urien /BergaracOsTA NOvA. Costa nova herrian, arrantzaleen etxe kolo-

retsu eta ederren artean. abuztu honetan aterata. /Argazkia: Mikel 
Maidagan /Arrasate

EKAITZA. Kanbodiako Koh Rong irlan, aurtengo abuztu bukaeran. ekaitzari aurpegi ona jarteko aholkua emuten dosku argazkixak... /Argazkia: Iban Albizu /Arrasate

pIsA. Pisako campanile edo Pisako dorrea agertzen da eta badirudi eguzkia kanpai lanetan dagoela! /Argazkia:Vanessa Blazquez /Antzuola

Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.net/argazkiak

udakoargazkiak udakoargazkiakBaita hemen ere:

Oinarriak*

• Parte-hartzaile bakoitzeko, gehienez, 
5 argazki.

• Argazkiarekin batera adierazi 
beharko dira: 

 – Egilearen izen-abizenak eta herria.
 – Harremanetarako telefonoa.
 – Argazkia noiz eta nongoa den.
 – Argazkian zer eta nortzuk agertzen 

diren.
• Argazkiak jasotzeko epea:  uztailaren 

5etik irailaren 20ra (biak barne).
• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira 

paperean edo digitalizatuta (pape-
rean ondo erreproduzitzeko adinako 
bereizmenarekin).

• Bidali argazkiak eta aipatutako datu 
GUZtIaK argazkiak@goiena.com helbi-
dera, edo Goienara ekarri: aRRasate: 
Otalora lizentziaduna 31, arrrasate. 
aRetXaBaleta: Basabe poligonoa 
eO5, aretxabaleta:

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

• Udako argazkiak izango dira: berdin da 
aurtengo udan ateratakoak izatea edo 
beste uda batekoak.

sariak:
1. saria: nikon D3100 
reflex argazki-kamera 
digitala eta 18-55 mm-ko 
objektiboa. Bergarako 
KB Photoestudio 
argazki-dendaren eskutik.
2. saria: bi pertsonendako sPa zirkuitua eta asteburuko menua Orioko 
aIsIa hotelean arrasate Bidaiak-en eskutik. .
3. saria:  bi pertsonarendako afari edo bazkaria leintz Gatzagako Gure 
ametsa jatetxean. . 
Herritarren saria: Google android sistemadun 7 hazbeteko tableta, 
arrasateko eroski hipermerkatuaren eskutik. 
boto emaileentzat saria: unduko kafe ezberdinen otarrea, 
arrasateko Karibu dendaren eskutik.* Oinarri guztiak: ttiki.com/53342

J A T E T X E A

Laguntzaileak:

anToLaTZaiLea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua



gOIENA  |  2013-09-23  |  astelehena 33goienako uda

UDAKO ARGAZKIEN IX. GOIENA LEHIAKETA

EsKULTURA. argazkia tarifan (Cadiz) aterata dago, aurtengo abuztuan. 

hegoaldeak bere xarma dauka, egunero jaikiarazten zaitu irribar batekin 

eta bibrazio oso altuak sorraraziz. /Argazkia: Olatz Larrañaga

HIRI DEbEKATUA. Uda honetako abuztuan ateratako argazkia 

da. Pekingo hirian hiri Debekatuko teilatuen detailea agertzen da. /
Argazkia: Aitzol Madinabeitia

ORTZI mUGARI sO. Udako etxea baino ez da orain, haize ufadek urteetan 

ereindako artaleen oroimena baino ez du gordetzen garai baten herri osoaren 

elikagaien iturri zen haize errotak. /Argazkia: Oier Peñagarikano

TXAKURRAREN bAINUA. Uda honetan txakurra bainatu ostean 

atera nuen argazki hau. /Argazkia: Imanol Aranburu /Arrasate

TXImINOAK. Indonesiako Bali uhartean, bi tximino turista bati lapur-

tutako sandaliarekin jolasean. /Argazkia:Bittor Caballares /Eskoriatza

ITsAsONTZIA. estonian aterata. Zerua aldatzen ari zen eta euria hasi 

baino lehen itsasoan argi bereziak islatzen hasi ziren. Itsasontzia zeru 

eta itsaso artean eskegita geratu zen. /Argazkia: M. Karmen Garrido /Arrasate

bELAR bOLAK. Belar-mozte garaian lan eta lan aritzen diren 

baserritarrentzat egun gogorrak izango dira baina inguruan egon 

eta begiratu besterik egiten ez dugunontzat egun zoragarriak dira, 

iluntzetan batez ere, zelaiek beste bizitza bat hartzen dute eta. 

/Argazkia: Miren Zaloña

mENDIAK. Uztail inguruan ateratako argazki honetan neila inguruko mendiak eta loreak agertzen dira. /Argazkia: Iban Guardo /Arrasate

URKULUKO sUGANDILA. Uda honetan Urkulun ateratako argazki 

honetan sugandila bat agertzen da. /Argazkia: Maite Elorza /Bergara

sOROsLEAK. Frigoko (Ola Madeiran) saltzaileak ematen duten arren, 

Madeirako hondartza bateko sorosleak dira; hondartza batzuetan 

nadador salvador deitzen dira eta beste batzuetan life guard, turismo 

gehiagoko hondartzak direlako agian. /Argazkia: Alazne Azkarate 

HOsTOAK. Yoho national Park, alberta, Kanadan ateratako argazki bat da eta hosto horiak harri gainean agertzen dira. /Argazkia: Noelia Aldai /Bergara
mARINELAREN ZAI. Fuerteventura, 2013ko abuztuan, itsasoaren 

baretasunaz gozatzen, mutilak argazkia noiz aterako zain. /Argazkia: 

Maitane Ayala /Aretxabaleta

GAsTEIZ GREEN cApITAL. neska eta biok Gasteizko Zalburua parkean belarretan etzanda erlaxatzen geundela, hiriko eraikinen artetik sartzen ziren eguzki printzek eskaini ziguten une paregabea. /Argazkia: Igor Larrañaga /Eskoriatza

pAZO. Uda honetan ateratako argazkian Macedako Gaztelua 

(Ourense) agertzen da. /Argazkia: Ismael Rueda /Oñati

IsLADAK. Uda honetan, ekainan ateratako argazkia da, sagreseko Beliche hondartzan, algarven (Portugal). /Argazkia: Amaia Santamaria

ITsAsOKO AmODIOA. 2013ko abuztuan aterata Civitavecchia 

herrian (Roma). Argazkia: Mireia Zurbano

ITsAsLAmIA. Uda honetan ateratako argazkian lara uretan argertzen 

da eta argi jokoak ere islatzen dira. /Argazkia: Nerea Ulezia

ALImENTARIUm. Vevey (suitza). Uda honetan ateratako 

argazkian alimentarium museoko eskultura argertzen da. /
Argazkia: Maria Urien /BergaracOsTA NOvA. Costa nova herrian, arrantzaleen etxe kolo-

retsu eta ederren artean. abuztu honetan aterata. /Argazkia: Mikel 
Maidagan /Arrasate

EKAITZA. Kanbodiako Koh Rong irlan, aurtengo abuztu bukaeran. ekaitzari aurpegi ona jarteko aholkua emuten dosku argazkixak... /Argazkia: Iban Albizu /Arrasate

pIsA. Pisako campanile edo Pisako dorrea agertzen da eta badirudi eguzkia kanpai lanetan dagoela! /Argazkia:Vanessa Blazquez /Antzuola

Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.net/argazkiak

udakoargazkiak udakoargazkiakBaita hemen ere:

Oinarriak*

• Parte-hartzaile bakoitzeko, gehienez, 
5 argazki.

• Argazkiarekin batera adierazi 
beharko dira: 

 – Egilearen izen-abizenak eta herria.
 – Harremanetarako telefonoa.
 – Argazkia noiz eta nongoa den.
 – Argazkian zer eta nortzuk agertzen 

diren.
• Argazkiak jasotzeko epea:  uztailaren 

5etik irailaren 20ra (biak barne).
• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira 

paperean edo digitalizatuta (pape-
rean ondo erreproduzitzeko adinako 
bereizmenarekin).

• Bidali argazkiak eta aipatutako datu 
GUZtIaK argazkiak@goiena.com helbi-
dera, edo Goienara ekarri: aRRasate: 
Otalora lizentziaduna 31, arrrasate. 
aRetXaBaleta: Basabe poligonoa 
eO5, aretxabaleta:

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

• Udako argazkiak izango dira: berdin da 
aurtengo udan ateratakoak izatea edo 
beste uda batekoak.

sariak:
1. saria: nikon D3100 
reflex argazki-kamera 
digitala eta 18-55 mm-ko 
objektiboa. Bergarako 
KB Photoestudio 
argazki-dendaren eskutik.
2. saria: bi pertsonendako sPa zirkuitua eta asteburuko menua Orioko 
aIsIa hotelean arrasate Bidaiak-en eskutik. .
3. saria:  bi pertsonarendako afari edo bazkaria leintz Gatzagako Gure 
ametsa jatetxean. . 
Herritarren saria: Google android sistemadun 7 hazbeteko tableta, 
arrasateko eroski hipermerkatuaren eskutik. 
boto emaileentzat saria: unduko kafe ezberdinen otarrea, 
arrasateko Karibu dendaren eskutik.* Oinarri guztiak: ttiki.com/53342

J A T E T X E A

Laguntzaileak:

anToLaTZaiLea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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1. EtxEbizitzak

101. Saldu
antzuola. Sagasti auzoan, 90 
m2ko etxebizitza salgai: hiru 
logela, egongela handia, bi bai-
nugela, balkoi bat, terraza bat, 
despentsa bat eta guztiz jantzi-
tako sukaldea. Berogailua, igo-
gailua eta garaje itxiarekin. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue zenbaki hauetara: 617
-00 37 30 / 687-11 07 21.

atxondo. Atxondon familia 
bakarreko txaleta salgai. 4.000 
m2-ko lursaila, 4 logela, 3 bainu, 
horma-armairuak, zoru bero-e-
maile bidezko berokuntza eta 
xurgapen zentrala. Guztiz hor-
nitua. Bizitzera sartzeko gertu. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 615-70 12 25.

Elorrio. Atiko polita salgai 
Elorrion. 50 m2. Igogailua, 
komuna, logela, egongela eta 
sukaldea. Jantzita eta bizitzera 
sartzeko prest. Berria eta oso 
polita. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
h o n e t a r a :  6 5 6 - 74  6 7  1 3 
(20:00etatik 22:00etara). 
Posta: loitzate@hotmail.com.

iurreta. Iurretan, Arriandin, 
etxebizitza salgai.  Prezioa: 
50.000 euro. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara:685-72 
80 42.

Oñati. Bidebarrieta kalean 
etxebizitza salgai. 68 metro 
koadrokoa. Egongela, sukaldea, 
komuna eta bi logela. Prezio oso 
onean. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 626-68 41 12.

Oñati.  E rd i gun ea n.  G uz tiz 
berritua, kalitate oneko mate-
rialekin. 110 m2. Hiru logela. 
Txo ko a .  L o r a te g i -  l u r s a i l a . 
Prezio interesgarria. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
650-60 12 14.

Otxandio. Otxandion aparta-
mentua salgai. Altzariz jantzia. 
Trastelekuarekin eta igogailua-
rekin.  Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 675-71 72 83.

 
103. ErrEntan Eman

abadiño. Pisua alokagai Aba-
diñon, Muntsaratz auzoan. 
85m2, 3 logela eta 2 komun 
ditu.  Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 662-55 40 77.

arrasate. Zerrajeran pertsona 
bakar edo bikote batentzako 
apartamentu atsegina alokagai. 
Patio pribatua eta terraza dauz-
ka.  Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 650-92 26 86.

arrasate. Erguin kalean etxe-
bizitza ematen da errentan, 
ikasleentzat. Hiru logelakoa. 
J a n t z i a ,  b i z i t ze ra  sa r t ze ko 
moduan. Uztailera arte. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 606
-86 71 97.

arrasate. Etxebizitza guztiz 
berritua, estreinatzeko. Bi loge-
l a ,  e g o n g e l a  e ta  s u ka l d ea . 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 652-74 57 10.

aulesti. Aulestin, pisu ederra 
alokatzen da. Behe solairua, 
sukalde handia, egongela, hiru 
logela, hiru bainugela, begirato-
kia, balkoia, trastelekua, egurto-
kia eta ortu txikitxo bat.  Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 620
-56 85 89.

bastida. Labastidan oporreta-
ko pisua alokatzen dut igerile-
kuarekin. Torre-Otxandi urbani-

zazio pribatuan. Urbanizazioak 
igerilekua eta saskibaloi pista 
ditu. 2 logela, bainugela, sukal-
dea eta egongela, guztiz apain-
duta. Paisaia eta bista ikusga-
rriak. Ezkaraitik hurbil. Urte osoan 
eskuragarri. Hamabostaldika eta 
hilabeteka alokatzen da.  Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 620
-62 92 45. iarteaga_@hotmail.
com.

bergara. San antonion etxebi-
zitza berritua ematen da erren-
tan. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 943-76 21 39.

durango. 4 gela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Berokun-
tza zentrala, igogailua eta argi-
tsua.  Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 660-05 56 43.

Elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. Igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita.  
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 606-04 38 35 Posta: 
loitzate@hotmail.com.

Etxarri-aranatz. 4. Solairua, 
igogailua, 3 logela, dena kan-
poaldera. Bista zoragarriak!!  
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara:619- 50 30 95.

Gasteiz. Gasteizen ikasleen-
tzat pisua alokagai. Sukalde 
h a n d i a  e t a  h i r u  l o g e l e k i n . 
G u z t i z  h o r n i t u a .  B e ro g a i l u 
z e n t r a l a  e ta  i g o g a i l u a  e r e 
baditu.  Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 665-75 20 46.

Oñati. Etxebizitza ematen da 
errentan San Lorentzon. Lau 
logela eta bi bainugela. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 650 
56 62 06

Otxandio. Otxandion pisu 
berria alokagai. Bi logela, egon-
g e l a ,  s u ka l d ea  e ta  ba i n u a .  
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 605-77 37 21.

tolosa. Lokal moduko etxebi-
zitza bat alokatzen det tolosan, 
persona bat edo bintzako ego-
kitua, bi planta dauzka. Eguski-
tzua da eta lasaia. Prezio 450 
euro. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 644-47 51 69.

zumaia. Zumaiako Erribera 
kalean pisu bat alokatzen dut. Bi 
logela, bainua, sukaldea eta 
egongela ditu.  Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 943-86 00 
65 Telefonoa: 628-20 30 37. 
Posta: marilueo@gmail.com. 

104. ErrEntan hartu
arrasate edo bergara. Etxe-
bizitza behar dut errentan, prezio 
onean. Hiru logelakoa gutxienez. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 636-82 34 65.

arrasate. Arrasaten etxebizitza 
hartuko nuke erretan. 3 logelakoa 
ahal bada. Interesatuak daude-
nak deitu ezazue telefono zen-
baki honetara: 632-17 45 11.

arrasate. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan. Hiru logelakoa, 
ahal bada. Interesatuak daude-
nak deitu ezazue telefono zen-
baki honetara: 632-17 45 11.

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Hilean 400 euro ordain 
ditzaket gehienez ere. Bi edo hiru 
logelakoa. Interesatuak daude-
nak deitu ezazue telefono zen-
baki honetara: 671-84 71 71.

debagoiena. Bi pertsonenda-
ko etxebizitza behar dut erren-
tan. 699-26 86 62.

durango. Gutxienez 3 logelako 
pisua alokatu nahi dut.  Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara:661
-33 24 46.

 

105. EtxEak OSatu

arrasate. Bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko pertsona bat 
behar da, Nafarroa etorbidean. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 635-70 79 69.

aretxabaleta. Erdialdean 
logela ematen da errentan. 
Sarrailarekin. Telebista gelan 
bertan. Josean. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 603
-14 28 89.

a r r a s a t e .  E r d i a l d e a n  b i 
logela alokatzen dira. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbak i  honetara: 
693-80 64 18.

arrasate. Erguinen, unibertsi-
tate ondoan, logela errentan 
ematen da. 165 euro hilean. 
Asier. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 634-40 11 36.

arrasate. Pixukide bila nabil 
arrasaten pisu bat konpartitzeko. 
Lehen bailehen sartzeko izango 
litzake. Aukeran, nahiago jende 
gaztea eta euskalduna. Estitxu. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 667-32 26 59.

durango. Logela alokagai pisu 
eder batean. Eguzkitsua eta 
altura onekoa. Prezioa erabaki-
tzeko. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 600-45 83 16.

 

2. GarajEak

201. SalGai
Elorrio. Elorrioko Berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
Interesa baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu!  
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 658-75 92 64.

Elorrio. Kiroldegian garaje irekia 
salgai. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 699-48 17 68.

Otxandio. Otxandion bi garaje 
salgai, bietako bat itxia.  Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 675
-71 72 83.

2043. ErrEntan Eman
durango. Madalena auzoan 
garaje-irekia alokatzen da. 55 
euro hilabetean.  Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 636-22 
07 96.

204. ErrEntan hartu
aretxabaleta. Garajea alo-
katuko nuke Aretxabaletan, 
Mitarte kale inguruan. Intere-

satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
943-76 08 76.

arrasate. Garajea hartu nahi 
dut errentan Zarugalde edo 
Bizkaia etorbide inguruan. Inte-
resatuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 652
-74 03 08.

 

3. lOkalak

305. bEStElakOak
lokal bila. Arrasateko erdigu-
netaik urrun ez dagoen lokal 
baten bila gabiltza. Lokala 27 
pertsonentzako izan beharko 
litzateke. Gutxi gora behera 
40-60 metro koadrokoa. 15 
urteko neska arduratsuak gara 
eta ez dugu arazorik sortuko. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 688 80 24 40 

 

4. lana

401. ESkaintzak

bergara. Bergarako emakume 
euskalduna behar da eguerdie-
tan umeak zaintzeko. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 653 
01 54 11 

 
402. ESkaErak

arrasate. Emakumea gertu 
etxean bertan bizi izaten lan 
e g i t e k o .  L e g e z k o  p a p e r a k 
eguneratuta dauzkat. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
602-53 37 07.

arrasate. Esperientzia duena, 
lan egiteko prest. Lorea. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki hauetara: 677
-64 84 82 / 943-53 34 24.

arrasate. Esperientzia duena, 
lan egiteko prest. Lorea. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki hauetara: 677
-64 84 82 / 943-53 34 24. 

arrasate. Haur Hezkuntzan 
graduatua den neska euskaldu-
na gertu goiz eta eguerdietan 
haurrak zaintzeko. Hiru urteko 
esperientzia. Arrasate, Aretxa-
baleta eta Eskoriatza. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 699
-73 17 57.

arrasate. Garbitasunean, 
nagusien zaintzan edota infor-
matika eta webguneen progra-
mazioan lan egingo nuke. Inte-
resatuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 618
-04 15 45.

arrasate. Edo Aretxabaleta. 
Emakumea gertu nagusiak edo 
umeak zaintzeko. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 943-79 
44 84.

arrasate. Neska arduratsua, 
esperientziaduna, gertu umeak 
zaintzeko, garbiketak orduka 
egoteko eta nagusiak zaindu zein 
pasioan laguntzeko. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 695
-73 87 95.

arrasate. 55 urteko emakume 
euskalduna, arrasatearra, umeak 
edo nagusiak zaintzeko gertu. 

Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 943-79 60 89.

arrasate. Emakumea gertu 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egiteko, nagusiak zaintzeko zein 
ospitalean gauak egiteko. Inte-
resatuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki auetara: 943
-25 05 72 / 658-70 56 94.

arrasaten edo bergaran.. 
Neska euskaldun arduratsua 
etxeko lanak egin eta umeak 
zaintzeko prest. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 685
-77 56 35.

arrasate, aretxabaleta edo 
Eskoriatza. Haur hezkuntzan 
graduatua den neska euskaldu-
na gertu haurrak zaintzeko. 
Esperientzia handia haurrekin. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 618-87 12 97.

atxondo, Elorrio, durango. 
Hezkuntza berezian eta Haur 
hezkuntzan diplomatua dagoen 
24  u r te ko  n e s k a  b a t  n a i z , 
momentuan psikomotrizitatea 
ikasten ari dena. EGA tituluduna 
eta ingeleseko b1.2. Arekin. Lan 
experientziarekin. Egunean 
zehar, umeak zaintzeko prest eta 
baita hezkuntza arloan laguntza 
emateko posibilitatearekin.  
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 645-71 02 48. Garazi. 

bergara. Esperientziadun ira-
kasleak eskola partikularrak 
ematen ditu bergaran. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 636
-16 30 10.

b e r g a ra .  I n g e l e s  e s ko l a k 
ematen ditut: maila guztietan 
eta adin guztietarako. Talde 
txikiak.  Cambridge eta heo 
azterketak prestatzeko ere bai. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 618-91 32 89.

bergara. Lan bila nabil. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 943
-76 52 39.

bergara. Arratsaldetan nagu-
siak zainduko nituzke. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 665
-75 41 32.

bergara. Emakume euskaldun 
arduratsua, puerikultura ikas-
ketak dituena, umeak zaintze-
ko gertu. Arantza. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 688-65 
30 62.

bergara. Emakumea gertu 
nagusiak zaindu eta garbitasun 
lanak egiteko. Esperientziaduna. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 626-86 35 92.

bergara. Psikopedagogia eta 
haur hezkuntza ikasketak dituen 
neska euskalduna goizez zein 
arratsaldez umeak zaintzeko 
gertu. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 669-64 64 27.

bergara. Emakume esperien-
tziaduna umeak eta nagusiak 
zaintzeko gertu. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 610-34 97 
88.

bergara. Lana egingo nuke 
nagusiak zaintzen edo garbike-
ta lanak egiten. Esperientziadu-
na. Maite. Interesatuak daude-
nak deitu ezazue telefono zen-
baki honetara: 650-17 74 87 / 
943-76 48 46.

debagoiena. Neska euskaldu-
na, magisteritza eta psikologia 
ikasketaduna, umeak zaindu edo 
eskola partikularrak emateko 
prest. Astean zehar zein astebu-
rutan. Interesatuak daudenak 
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10. rElax

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zurE iraGarkiak
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zErbitzuak

ARRASATE
Ile-apaindegia 

eskualdatzen da, 
erretiroagatik.
618 44 51 59
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deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 651-70 85 13.

Debagoiena. 50 urteko ema-
kume arduratsua, espainiar 
nazionalitateduna, ume eta 
nagusiak zaintzeko, garbitasun 
lanak egiteko zein denetariko 
etxeko lanak egiteko gertu. 
Eskarmentua daukat arlo horie-
tan. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
hauetara: 943-79 77 54 / 646
-63 75 03.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu edozein motako lanak 
egiteko: nagusiak zaindu, umeak, 
egun osorako, interna moduan; 
Sandra.  Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 672-90 51 72.

D e ba g o i e n a .  A n t z u o l a ko 
n e s k a  e u s k a l d u n a  h a u r r a k 
zaintzeko prest. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 618-09 
20 45.

Debagoiena. Garbiketa lanak 
egiteko eta pertsona nagusiak 
zaintzeko emakumea gertu. 
Orduka eta egun osoz. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 617
-98 88 76.

Debagoiena. Mutila lanera-
ko gertu. Nagusi zein umeak 
zaintzen, garbitasun lanetan, 
tabernatan eta abar. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
691-16 96 43.

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: nagusiak zaintzen zein 
sukalde laguntzaile lanetan. 
Legezko paperak ditut. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 631- 
00 42 63.

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: tabernatan, sukaldean, 
nagusiak zaintzean eta abar. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 631-05 34 15.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaindu, etxeko lanak 
egin zein ospitalean gauak egi-
teko. Klinika laguntzaile titulua 
daukat eta baita autoa ere. Inte-
resatuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki hauetara: 688
-80 27 01, 943-25 02 96.

Debagoiena. Neska lanerako 
g e r t u .  N a g u s i  z e i n  u m e a k 
zaintzen, garbitasun lanetan, 
tabernatan eta abar. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
688-68 12 79.

Debagoiena. Tituludun erizain 
laguntzaileak gertu baserrietan, 
etxeetan eta ospitaletan lan 
egiteko orduka eta egun osoz. 
Erreferentzia onak ditugu eta 
esperientzia egoitzatan eta etxe 
partikularretan. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefono 
zenbaki hauetara: 943-79 04 
69, 662-02 33 29.

Debagoiena. Neska gertu 
etxean bertan bizi izaten lan 
egiteko. Paperekin. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
672-90 51 72.

Debagoiena . Mutil batek 
n a g u s i a k  z a i n d u ko  l i t u z ke , 
etxean bertan bizi izaten edo 
orduka. Baita baserrian ere. 
Gidabaimena daukat. 6 Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 
88-30 26 53.

Debagoiena. Mutila gertu 
industrian edo garbiketan lan 
egiteko. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 666-01 13 42.

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu. Ez deitu sexu proposame-
nak egiteko, mesedez. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 

telefono zenbaki honetara: 636
-60 48 51.

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, geriatria eta sukaldari-
tzako oinarrizko ikasketaduna, 
lanerako gertu. Etxean bertan 
b i z i  i z a te n ,  e g u n  osoz  ze i n 
orduka. Atari edo bestelako 
garbitasunak ere egingo nituz-
ke .  I n te resa t u a k  d a u d e n a k 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 615-06 28 04.

Debagoiena. Nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan bizi 
i z a t e n ,  e g u n  o s o z ,  o r d u k a 
edota baserrietan lan egiteko. 
Esperientziaduna. Legezko 
paperak dauzkat. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 688-30 
26 53.

Debagoiena. Nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan bizi 
i z a t e n ,  e g u n  o s o z ,  o r d u k a 
edota baserrietan lan egiteko. 
Esperientziaduna. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
733-28 81 24.

Debagoiena. Sukalde lagun-
tzaile,  zaintza lanak egiten 
edota garbitasunean jardungo 
nuke, egunez zein gauez. Autoa 
daukat. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 636-11 23 40.

Debagoiena. Mutila gertu 
lanerako. Garbitasunak egiten, 
nagusiak zaintzen eta abar. 
Orduka zein etxean bertan bizi 
izaten. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 610-12 49 64.

Debagoiena. Mutila ostala-
ritzan lan egiteko gertu. Inte-
r e s a t u a k  d a u d e n a k  d e i t u 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 699-26 86 62.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
esperientziaduna garbiketan 
( t a b e r n a k ,  e t xe a k . . . )  z e i n 
nagusien zaintzan aritzeko lan 
bila. 9:00etatik 15:00etara 
eta 17:00etatik 20:00etara. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 620-35 43 66.

Durangaldea. Emakumea lan 
bila, garbiketan zein pertsonen 
zaintzan aritzeko; ume zein 
nagusi. 24 orduz edo egunez. 
Asteburuetan ere bai. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
697-12 64 38.

Debagoiena. Neska euskal-
duna eta esperientziaduna 
haurrak zaindu eta bazkariak 
egiteko prest jardun osoan. 
Haur hezkuntza eta gizarte eta 
kultur animazioa ikasia. Nor-
b e r e  a u t o a  e t a  m u g i t z e k o 
prest. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 680-34 29 60.

Debagoiena. Mutila, espe-
r i e n t z i a  e t a  i n f o r m e e k i n , 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
gertu. Baita ospitalean gauak 
egiteko ere. Autoduna. Dispo-
n i b i l i t a t e  g u z t i a .  E u s k a r a 
ulertzen dut. Alfredo. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
693-72 41 66.

Debagoiena. Neska ardura-
tsua lanerako gertu: etxeko 
ardurak zein umeak zaintzen. 
Orduka edo egun osoz. Baita 
gauak ere. Interesatuak dau-
denak deitu ezazue telefono 
zenbaki  honetara:  648- 46 
90 51.

Debagoiena. Neska ardura-
tsua lanerako gertu: etxeko 
ardurak zein umeak zaintzen. 
Orduka edo egun osoz. Baita 
gauak ere. 675-38 66 37.

Debagoiena. Neska espai-
niarra gertu nagusiak zaindu 
zein etxeko garbitasunak egi-
teko. Baita asteburuetan ere. 

Esperientziaduna. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
722-32 43 67.

Debagoiena. Neska euskal-
duna, esperientzia eta infor-
meekin, nagusiak eta umeak 
zaintzeko gertu. Baita ospita-
lean gauak egiteko ere. Auto-
duna. Disponibilitate guztia. 
Ainhoa. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 671-35 22 60. 

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna, 
24 orduz zein egunez, pertso-
na nagusiak zein umeak zain-
tzeko lan bila. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara:: 631-13 
22 91.

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna, 
24 orduz edo egunez, pertso-
na nagusiak zein umeak zain-
tzeko lan bila dabil. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
632-59 32 80.

Durangaldea. Garbiketan lan 
egiteko zein pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila nabil. Aste 
bitartean 10:00 - 15:00 edo-
ta 21:00 - 08:00. Baita aste-
buruetan ere. Erreferentzia 
onekin. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara:: 632-99 23 83.

Durangaldea. Esperientzia-
dun eta tituludun neska eus-
kalduna umeak zaintzeko prest 
dago. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
h o n e ta ra :  6 6 2- 3 6  4 1  6 7  / 
94-681 89 40.

Durangaldea. Nagusiak edo 
umeak zaintzen, edo garbike-
tan lan egiteko prest. Astebu-
ru, jaiegun eta gauetan ere bai. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 690-68 73 95.

Durangaldea. Neska eus-
ka l d u n a  ( H a u r  H ez k u n t z a n 
d i p l o m a t u a  e ta  H ez k u n t z a 
Berezian graduatua) goizez 
zein arratsaldez umeak zain-
tzeko prest. Lehen Hezkun-
tzako ikasleei  etxeko lanak 
egiten laguntzeko ere prest. 
Urteetako esperientzia. Inte-
r e s a t u a k  d a u d e n a k  d e i t u 
e z a z u e  t e l e f o n o  z e n b a k i 
honetara: 645-71 80 30.

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua lan bila dabil, zaintza 
zein garbiketa lanetan aritzeko. 
Paperak eguneratuta. Aste-
lehenetik igandera. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
651-34 12 38.

D u r a n g a l d e a .  P e r t s o n a 
nagusiak zein umeak zaintze-
ko lan bila nabil. 24 orduz edo 
egunez, baita asteburuetan 
ere. Erreferentziakin.Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
632-56 07 46.

Durangaldea. 24 orduz zein 
egunez, baita asteburuetan 
ere, pertsona nagusiak zain-
tzeko zein garbiketan aritzeko 
lan bila. Portaleak, bulegoak, 
h a ra te g i a k . . . .  I n te resa t u a k 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 690-68 
73 95.

Durangaldea. Ga r ra i ol a r i 
zein jostun lanetan aritzeko 
prest. Jostun lanetan espe-
rientzia. Interesatuak daude-
n a k  d e i t u  ez a z u e  te l e fo n o 
zenbaki honetara:  680-69 
18 86.

D u r a n g a l d e a .  P e r t s o n a 
nagusiak zaintzeko, garbiketan 
zein lorezain aritzeko lan bila 
nabil. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 603-57 58 26.

D u ra n g a l d e a .  3 9  u r te ko 
gizon nigeriarra naiz. Edozer-
tan egingo nuke lan: berote-
g i a n ,  b a s o a n ,  a d i ? e k o a k 
z a i n t z e n . . . .  G i d a  b a i m e n a 
daukat. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 632-24 97 85.

Durangaldea. Hirugarren 
adinekoetan aditua den psiko-
logoa. Estimulazio kognitiboa 
es ke i n t ze n  d a  a l z h e i m e r ra 
edota dementzia dutenentzko. 
Familiari ere laguntza psikolo-
gikoa. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 679-38 23 69.

Durangaldea. Etxeko lanak 
egiteko lan bila. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 647-24 
23 01.

Durango. Irailetik aurrera, 
g o i z e t a n ,  h a u r r a k  e s n a t u , 
g osa r i a  e m a n  e ta  es ko l a ra 
eramango nituzke Durangon 
edo iurretan. Bien bitartean, 
etxea txukuntzeko prest nen-
goke. Esperientzia dut. Haur 
h ez k u n t z a n  e ta  h ez k u n t z a 
berezian titulatua naiz. Inte-
resa duen norbait ezagutuko 
bazenu, jarri harremanetan. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
ta ra :  6 8 8 - 6 4  0 6  0 4 .  M i l a 
esker. Lohitzune.

Durango. Neska gaztea goi-
zetan, Durangon umeak esko-
l a r a  e r a m a te ko  p res t .  Te l . : 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 652-72 02 29.

Durango. Lehen Hezkuntza 
b u k a t z e a r  d a g o e n  n e s k a 
euskalduna etxeetan eskolak 
emateko prest dago. Espe -
r i e n t z i a re k i n .  I n te resa t u a k 
daudenak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 628
-83 27 10.

elorrio. Irailetik aurrera, aste-
lehenetik ostiralera, arratsal-
d e t a n ,  p e r t s o n a  n a g u s i a k 
edota ezinduak paseatzera 
atera edota konpainia egiteko 
prest dagoen neska gaztea 
naiz. Mendekotasuna duten 
pertsonenganako arreta ikas-
ten ari naiz. Interesa baduzu, 
j a r r i  ni re k i n ha r re ma ne ta n. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
ta ra :  6 8 8 - 6 4  0 6  0 4 .  M i l a 
esker.

erizain laguntzaile. Titulu-
d u n  e r i z a i n  l a g u n t z a i l e a k 
gertu baserrietan, etxeetan eta 
ospitaletan lan egiteko orduka 
eta egun osoz. Erreferentzia 
onak ditugu eta esperientzia 
egoitzatan eta etxe partikula-
rretan. 943 79 04 69 edo 662 
02 33 29

Gipuzkoa. Mutila arduratsua 
lanerako gertu, nagusiak zain-
tzen, orduka edo egun osoz. 
Autoa daukat. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 632 20 
48 63

Gipuzkoa. Mutila lanerako 
gertu: nagusiak zaindu edo 
denetariko garbitasun lanak. 
Orduka ere bai. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 671-84 
71 71.

Gipuzkoa. Mutila gertu zer-
bitzari edo sukaldari lanetan 
jarduteko. Ostalaritzako bes-
telako lanetan ere bai. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
610-99 28 55.

Haur Hezkuntzan gradua-
tua. Haur Hezkuntzan gradua-
t u a  d e n  n e s k a  e u s k a l d u n a 
ge r tu  goi z e ta  e gu e rdi e ta n 
haurrak zaintzeko. Hiru urteko 
esperientzia. Arrasate, Aretxa-
baleta eta Eskoriatza. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 

telefono zenbaki  honetara: 
3699 73 17 57

Haurrak zaindu. Antzuolako 
n e s k a  e u s k a l d u n a  h a u r r a k 
zaintzeko prest. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 618 09 
20 45

Lan bila nabil.  19 u r te ko 
mutila eskaintzen da tabernan 
lan egiteko. Interesatuak dau-
denak deitu ezazue telefono 
zenbaki hauetara: 647 18 73 
74 edo 943 75 20 98

L a n  b i l a .  G a r b i ta s u n e a n , 
nagusien zaintzan edota infor-
matika eta webguneen progra-
m a z i o a n  l a n  e g i n g o  n u k e . 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 618 04 15 45

Oñati. Neska oñatiarra arra-
tsaldetan haurrak zaintzeko 
prest. Haurrekin esperientzia 
duena. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 677-54 43 10.

O ñ a t i .  E r i z a i n  l a g u n t z a i l e 
t i t u l u d u n a ,  p res t  n a g u s i a k 
z a i n t ze ko  e ta  ba i ta  e t xe ko 
l a n a k  e g i te k o  e r e .  G o i z e z . 
Maite. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 677-05 39 06.

S u ka l d a r i a .  Es p e r i e n t z i a 
duena, lan egiteko prest. Lorea. 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 677 64 84 82 edo 943 
53 34 24

umeak zaintzeko prest. 
Neska euskalduna eta espe-
rientziaduna haurrak zaindu 
eta bazkariak egiteko prest 
jardun osoan. Haur hezkuntza 
eta gizarte eta kultur anima-
zioa ikasia. Norbere autoa eta 
mugitzeko prest. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 680 34 
29 60

5. irakaSkuntza

501. JaSO

aramaio. Txistu irakasle bat 
behar da datorren ikasturtera-
ko  A ra m a i o n .  I n te resa t u o k 
deitu telefono honetara: 605
-74 80 87 / 945- 44 54 84.

a r e t x a b a l e t a .  1 .  D B H k o 
eskola partikularrak emango 
dizkidan norbait behar dut. 
Trukean, etxeko garbitasunak 
e g i n  e d o  u m e a k  z a i n d u k o 
nizkioke. Interesatuak daude-
n a k  d e i t u  ez a z u e  te l e fo n o 
zenbaki honetara: 659-62 02 
49.

arrasate. 4. DBH-ko mate-
matika eskolak emango dizki-
d a n  i r a k a s l e a  b e h a r  d u t , 
Arrasaten. Ahal bada, asteaz-
kenetan. Maite. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 669-87 
24 54.

Debagoiena. Bi pertsona, 
2 0 1 3 - 2 0 1 4  i k a s t u r te r a k o 
ingeleseko advanced azterke-
ta prestatzen laguntzeko ira-
kasle bila ari gara. Gehienbat 
ahozkoa lantzea gustatuko 
litzaiguke. Interesatuak dau-
denak deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 646-33 92 
23.

ingeleseko eskolak hartuko 
nituzke, unibertsitateko ikas-
lea naiz. Arrasaten, eskoriatzan 
edo aretxabaletan. 636-05 
36 18.

M a t e m a t i k a .  4 .  D B H - k o 
matematika eskolak emango 
dizkidan irakaslea behar dut, 
Arrasaten. Ahal bada, asteaz-
kenetan. Maite. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 669 87 
24 54

502. eMan
" i k a s t e k o  t e k n i k a k " 
ikastaroa.  Ikastaro trinkoa. 
9 0  m i n u t u ko  1 0  sa i o .  I ka s 
e z a z u  h o b e t o  i k a s t e n  e t a 
praktika itzazu metodo ego-
kiak. Talde dinamika estimu-
l a g a r r i  e t a  d i b e r t i g a r r i a k . 
Gutxienez sei laguneko tal-
deak. Adina: 10 urtetik 17ra. 
Bergaran, Arrasaten eta Ona-
tin. 634 59 55 94 

alemaniera. Alemanierazko 
eskolak ematen ditut. Meto-
do erraz eta atsegina. Ikasle
- t r u k e a k  e t a  a z t e r k e t e n 
p res ta ke ta .  H EO.  E i ba r re n . 
670 79 33 12 

bergara. Eskola partikularrak 
emango nituzke Lehen Hez-
kuntzan, lehenengo mailatik 
6. mailara arte. 943 76 14 14  
edo 618 39 03 74 

bergara.  Esperientziadun 
irakasleak eskola partikularrak 
ematen ditu. 636 16 30 10 

bergaran.  Ingeles eskolak 
ematen ditut: maila guztietan 
eta adin guztietarako. Talde 
txikiak. Cambridge eta HEO 
a z te r ke ta k  p res ta t ze ko  e re 
bai. Ordutegia goizez, eguer-
dietan zein arratsaldez. 618 
91 32 89 

Durangaldea. Neska euskal-
d u n a  b a t x i l e r g o a r e k i n  e t a 
a dm inistraz io tituluarekin, 
e t xe e ta n  e s ko l a k  e m a te ko 
prest. Tel.:  662-36 41 67 / 
94-681 89 40.

Durango. Eskola partikularrak 
ematen ditut astelehenetik 
larunbatera. Hizkuntzak: eus-
ka ra ,  g a z te l a n i a ,  i n g e l esa , 
frantsesa eta latina. DBH-n 
esperientzia. Filologian lizen-
tziatua eta EGA titulua daukat. 
Tel.: 605-74 77 99.

elorrio. Datorren ikasturtean, 
irailetik aurrera, lehen hezkun-
tzako edozein kurtsora zuzen-
duta, arratsaldez klase parti-
kularrak emateko prest. Hez-
kuntza berezia eta haur hez-
kuntza ikasketak ditut eginak. 
Akademian lanean egondakoa 
n a i z .  I n te resa  ba d u z u  j a r r i 
harremanetan nirekin: 688-64 
06 04.

Oñati.  Eskola partikularrak 
ematen ditut, LHko edozein 
ikasgai. 672 25 91 89 

Partikularrak eta euskara. 
Haur Hezkuntzan Diploma eta 
Psikopedagogian Lizentzia 
duen esperientziadun neskak, 
ikasketa teknikak irakasten 
ditu eta eskola partikularrak 
ematen ditu Lehen Hezkuntzan 
eta DBHn. Honetaz gain, eus-
kara irakasten die haur zein 
helduei. Eskoriatzan, Aretxa-
baletan edo Arrasaten. Intere-
satuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki  hauetara: 
646 62 05 15  edo 943 25 
06 12 

V i l l a b o n a .  I n g l e s e ko  e ta 
frantseseko klase partikularrak 
ematen ditugu. Taldeka edo 
bakarka. Irakasle tituloduna. 
Hizketaldiak,azterketak, lehen-
dabiziko eguna proba moduan 
izanik,gero zuk erabaki. Tel: 
Interesatuak daudenak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara:  664-16 02 68.

Villabona. Klase partikularrak 
e m a t e n  d i r a  m a t e m a t i k a , 
f i s i ka ,  k i m i ka ,  e ta  i n g l esa . 
Taldeka edo bakarka. Ingenie-
ritzan tituluduna. Telefonoa 
664-16 02 68 eta continen-
tal56@yahoo.es.

 
503. beSteLakOak

alemaniera-euskara tru-
k e a .  A l e m a n i e r a  e s k o l a k 
ematen ditut euskarazko esko-
lak jasotzearen truke. Deitu 
18:00etatik aurrera: 617 79 
85 00 

6. MOtOrra

601. SaLDu

toyota raV4 autoa salgai. 
2 0 1 0 .  u r te ko  Toyo ta  R AV 4 
(4x4) autoa salgai. 44.000 
kilometro. Prezioa: 25.000 
euro. Interesatuak daudenak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 615-70 12 25

Volkswagen Polo.. Egoera 
oso onean. Aukera ezin hobea, 
2.000 eurotik. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 618 
72 11 29 ..

 
602. erOSi

Mobilete bila. Mobilete bat 
hartu, trukatu -bateria elektri-
ko edo gitarra akustiko bate-
gatik, adibidez- edo erosiko 
nuke, prezio onean. Interesa-
tuak daudenak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 615 
734 553 

 

7. aniMaLiak

701. SaLDu

astakumea. Urte eta erdiko 
astakume emea salgai. Asto 
m a n tsoa  e ta  e t xea n  h a z i a . 
Prezioa telefonoz kontsultatu. 
Axun. 943 79 17 51 edo 676 
20 59 19

Poniak salgai. Animaliak. 
Poniak salgai, bakarka edo arra 
eta emea.Interesatuak daude-
n a k  d e i t u  ez a z u e  te l e fo n o 
zenbaki honetara: 675-87 48 
98.

txintxillak salgai. Txintxillak 
salgai. Emea zuria da eta arra 
bioleta kolorekoa. Emea haur-
dun dago. Umeekin egotera 
ohituta daude. 50 euro gehia-
gogatik, urtebeterako janaria 
emango nuke, dendan baino 
askoz merkeago. Interesatuak 
daudenak deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 634-77 
84 58.

703. eMan

Perikitoak.  Perikito bikote 
b a t  e m a t e n  d a  o p a r i .  A r r a 
berdea eta emea horia. Kaiola 
ere oparitzen da. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki haue-
tara: 943 71 82 74 edo 685 
75 31 29 

txakurra opari.  Bi  urteko 
Mastin mestizoa, emea. Txikia 
da.  Oso maitagarria.  Atean 
lotuta egotera ohituta. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
hauetara:a 943 76 37 58  edo 
608 03 51 93 

txakurkumeak oparitzen 
dira. Leongo mastin arrazako 
kumeak oparitzen dira. Tel.: 
646-76 68 74.

 
704. beSteLakOak

txakurra galduta berga-
ran.  Zapatuan, abuztuaren 
24an, arratoi txakurra galdu 
z e n  S a n  M a r t z i a l  a u z o a n . 
Marroia da, gaztea eta arra. 
Le p o koa  d a ra m a ,  ka s ka b e l 
txiki batekin. Aurkitu baduzu, 
deitu zenbaki hauetara mese-
dez:  943 76 37 58  edo 608 
03 51 93 

 

8. Denetarik

801. SaLDu

Diseinurako mahaia sal-
g a i .  D i s e i n u r a k o  m a h a i a 
salgai, arkitekura eta delinea-
z i o  i ka s l e e n t z a t  a p ro p osa . 
Prezio oso onean. Tel.:  656
-73 77 79.

Ohe biko litera salgai. Ohe 
biko egurrezko litera eta kol-
t xo i a k  s a l g a i  ( 2 12 0 x 9 7 0 ) 

egoera onean. Tel.:  695-74 
00 25.

roomba 531 salgai. Oso 
gutxi erabilitako roomba 531 
saltzen dut 150 eurotan. Inte-
resatuak dei ezazue hurrengo 
telefonora. Tel.:  637- 41 64 
38.

triziklo berria salgai. Trizi-
k l o  b e r r i a  s a l g a i ,  9 8  e u r o 
k o s t a t u  z i t z a i d a n  e t a  6 5 
euroan dago salgai. Tel.: 634
-77 84 58. Berri-berri dago. 

802. erOSi

errepideko bizikletarako 
zapatilak. Kaixo, errepidera-
ko zapatilak behar ditut, 45 
neurrikoak. Ibiltzen hasteko 
besterik ez ditut behar. Zaha-
rrak eta merkeak badira, hobe. 
660 43 64 29 

Haur karrorako patinetea. 
Bigarren eskuko haur karrora-
ko patinetea erosiko nuke. 656 
71 56 40 

Mendiko bizikleta. "Moun-
tain bike" moduko bizikleta 
erosiko nuke, parrilla eta gurpil 
babesleduna. 617 21 89 74 

 803. eMan

taka-taka bat eman nahi 
dugu. Ezinduentzako taka-ta-
ka bat eman nahi dugu. Behar 
duenak dei diezadala. 676-78 
50 67 (Juan Antonio).

806. GaLDu

brotxea galdu. Irailaren 7ko 
gauean zilar koloreko brotxea 
galdu nuen. Bi borobil batera-
tutako itxura du. Balio senti-
mentala dauka eta eskertuko 
da. 690-73 64 16.

eskumuturreko bat galdu 
dut. Eskumuturreko bat galdu 
dut. Bertan honako hau dago 
idatzita: Jone 1971-06-24. 
N o r b a i t e k  a u r k i t u k o  b a l u , 
bueltatzea eskertuko nioke, 
mesedez. Garrantzitsua da. 
Eskertu egingo da. 634 - 43 
36 97 (Jone).

Peruko boligrafoa (Cusco) 
galdu aretxabaletan. Opor 
hauetan bereziki Perutik eka-
rritako boligrafoa galdu dut 
aretxabaletako lausitta eta 
errekabarren kaleko ingurue-
tan. «Cusco» jartzen du eta 
koloretsua du. Norbaitek jaso 
badu mesedez deitu, eskerrik 
asko. 616-62 18 70.

 
808. beSteLakOak

autoa konpartitu (arrasa-
t e - e l g o i b a r  i b i l b i d e a ) . 
Astelehenetik ostiralera Arra-
satetik Elgoibarrera joaten naiz 
l a n e ra  a u toa n .  A r ra tsa l d ez 
irten eta gauez itzultzen naiz 
Arrasatera.  Elgoibarren lan 
egin edo IMHko ikasle bazara, 
adibidez, bidaiaren gastuak 
konpartitzeko prest nago zure-
kin. 600 77 05 56 

Mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. Mutil 
a tse g i n  ba t  n a i z  e ta  n es ka 
atsegin baten bila nabil,46 
urte ditut,altua eta morenoa 
naiz,ez ditut kargarik. Alaia 
naiz eta bidaiatzea gustatzen 
zait. Deitu telefono honetara 
609- 48 11 24.

7 5  u r t e k o  e m a k u m e a 
a d i s k i d e t a s u n  b i l a .  7 5 
urteko emakume alargunak, 
antzeko adineko baiona, Bia-
rritz, Donostia edo inguruko 
g i z o n  n a h i z  e m a k u m e e k i n 
adiskidetasun bat bilatzen du, 
pasieran ibiltzeko, museoeta-
ra joateko, hizketan aritzeko. 
Z e r b a i t  g e h i a g o  j a k i n  n a h i 
i z a n ez  g e ro  d e i t u  te l efo n o 
ze n ba k i  h o n e ta ra :  ( 0 0 3 4 ) 
697-23 28 83 (Marisol).
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Logotipo berriekin dator Google, 
aspaldiko partez. Logoak eta 
nabigazio barra dira, zehazki, 
diseinu berriekin aurkeztu 
dituenak. Android-en erakusten 
dituen diseinuen antza hartu du 
orain Google-ek bere osotasunean. 
Atalez atal, poliki-poliki joango da 
itxura eguneratzen Google 
datozen egunetan.

Google-ek
diseinu berria
erakutsi du bere
produktuetarako

argazkilariaxxx

Eguneraketa berria lehen 
iPhone-etik sistema eragilean 
aldaketa gehien ekarri ditue-
na da. Hirurak barne, iPhone 
4, iPad 2 eta bostgarren belau-
naldiko iPod Touch modeloe-
tatik aurrerako bertsioetan 
instalatu ahalko dute soilik 
erabiltzaileek iOS 7-a. Egune-
ratzeko aukera duten dispo-
sitiboetan ere modeloaren 
bertsioaren arabera, sistema 
eragile berriarekin etorriko 
diren ezaugarri guzti guztiak 
ere ez dira eskuragarri egon-
go. Air Drop delakoa, kameran, 
argazki panoramikoak eta 
filtro ezberdinak ezartzeko 
aukerak bakarrik modelorik 
berrienetan egongo dira.

iOS 7 eskuragarri, 
apple-en eramangarri 
berrienetan

jON bErEzIbAr  |  arrasate

Hobekuntzak egin berri dizkio 
Microsoftek bere bilatzaileari eta 
fase berri bati ekin gura diotela 
iragarri dute. Bilaketetan infor-
mazio hutsa ematetik ezagutza 

eskaintzera iritsi gura dutela 
azaldu dute konpainiaren blogean 
eta hori dela barne-egituran egin 
dizkioten aldaketen ardatza. One 
Microsoft delako ikuspegiarekin 
dihardute orain Bill Gates-enean.

Euren produktu guztiak aterki 
beraren pean eta ardatz bakarra-
ren inguruan jarri gura dituzte, 
Apple zein Google-ek hain ondo 
egin dutena eta Microsoft-ek, 
produktu ikuspegi bateratu baten 

gabeziak eraginda, lortu ez due-
na. Aterki hori, nagusiki, diseinu 
bateratu bat izango da, noski, 
baina baita ere produktu eta zer-
bitzu ezberdinen artean elkar
-elikatutako ekosistema bat, 

Google-en bezala. Honela, Excel, 
Word ala Xbox modukoetan ere 
integratuko da bilatzailea. 

Diseinu aldaketa 
Itxura aldetik, logo berriak ema-
ten du atentzioa lehenik eta behin. 
Interfazea ere garbitu dute eta 
bilaketen emaitzei informazio 
gehigarria eransten duen panela  
ere ezarri diote albo batera. Emai-
tzarekin batera, horrenbestez, 
aurrerantzean, informazio kon-
testuala ere ematen da Bing-en 
(mapak, argazkiak, informazio 
osagarria...).

Diseinua aldatu eta emaitza kontestualekin, 
bing berriz saiatuko da Google-en aurrean
Microsoft-en bilatzaileak google-en alternatiba gisara kokatu gura du bere burua produktu bezala

j.b.  |  arrasate

Sei urtera arteko kartzela zigorrak 
aurreikusten dira Kode Penal 
berrian egile-eskubideen aurka-
ko delitugileentzat. Espainiako 
Gobernua erreforma lanetan dabil 
eta Zigor Kode berriak aurrera 
eginez gero, baimen barik egile 
eskubideak dituen edukietara 
loturak dituzten webguneen admi-
nistratzaileak espetxeratu ahalko 
dituzte epaileek. 

Orain arteko legeek ez zuten 
argi zehazten urraketaren eran-
tzukizuna norena zena. Gober-
nuaren lege-proposamenean 
edukietarako loturak eskaintzen 
dituzten webguneen kudeatzaileak 
egiten ditu erantzule. 

Onartze bidean 
Erreforma proiektua Ministroen 
Kontseiluaren baiezkoaren zain 
dago oraindik, Parlamentuko 
filtroa iragan eta gero. Aldaketak 
egon daitezke, baina Gobernuko 
alderdiak gehiengoa edukita, 
zatirik handienean aurrera egitea 
da litekeena. 

Maiatzean aurkeztu zuten 
erreformaren lehen zirriborroa 
eta ordurako zigorrak gogortze-
ko neurriak planteatzen ziren. 

Delitu moduan tipifikatzen dira 
proposamenean egile eskubideak 
urratzen dituzten zenbait ekintza 
eta, esan moduan, sei urte arteko 
kartzela zigorrak, edukien eza-
baketa eta webgunearen blokea-
tzea planteatzen dira neurri 
modura, lege-haustearen arabe-
rako gogortasunarekin. Propo-
samenak, halere, baditu zenbait 
lausogune eta nagusiena da legeak 
noren aurka joko duelako zehaz-
tasunik ez dakarrela eta, hala, 
legez kanpokotzat jotzen den edu-

ki horretarako bitartekari zerbi-
tzuak eskaintzen dituen webgu-
nearen kudeatzailea joko da 
erantzule. Honen harira, erabil-
tzaileari ez zaio erantzukizunik 
eskatuko, lege-proposameneko 
testutik ondoriozta daitekeenez. 
Zigorrari dagokionez, delituaren 
larritasuna bera, eskubideen 
jabeari haren edukietara legez 
kanpoko loturak ematearren era-
giten zaion kalte ekonomikoaren 
araberakoa izango da, 4 eta 6 urte 
arteko kartzela zigorra barne.

Espainiako Justizia Ministroa, Alberto Ruiz-Gallardon.  |   agentzia

Sei urte arteko kartzela zigorra, edukietara 
'legez kanpoko' loturak egitearren
kode Penal berrian egile eskubideen urraketa kartzela-zigorra da izatekoa

j.b.  |  arrasate

Tregoa txikia eginda, Internet-
ko handikietan handikienek 
osasunaren alorrean elkarrekin 
lan egiteko hitzarmena sinatu 
dute. Calico izeneko konpainia 
baten eraketa iragarri dute 
Google-ek eta Apple-ek, osasun 
eta ongizatearen alorrean lan 
egingo duena, zehazki, zahartzea 
eta horrek eragiten dituen gai-
xotasunen aurka. Apple-eko 
Arthur Levinson presidentea 
da konpainian eta baita Genen-
tech enpresa bioteknologikoan 

eta Calico sortu berrian ere 
presidente karguan egongo da 
bera. Ezer gutxi argitu da Cali-
co-ren asmoei buruz baina TIME 
aldizkariak zabaldu duenez, 
teknologia berrietan oinarritu-
tako osasun-aplikazioetara 
dedikatuko dira eta horretara-
ko lan talde txiki bat ibiliko ei 
da lanean. Google-eko Larry 
Page-ek egin ditu lehen adie-
razpenak eta azaldu duenez 
“milioika bizitza hobetu” ditza-
ketela uste dute, asistentzia 
medikoa emanez.

Osasunaren alorreko teknologia bultzatzeko 
batera egingo dute lan Google eta apple-ek

j.b.  |  arrasate

Canonical-ek mugikorren alo-
rrean txokoa lortzeko kanpai-
narekin aurrera jarraitzen du 
eta urri erdialdean kaleratuko 
dute plataforma berria. 

Urtarrilean aurkeztu zuten 
sistema eragilea eta orain ipi-
niko dute eskuragarri. Android
-en oinarritutako plataforma 
bat izango da, noski, kode ire-
kikoa eta librea, Ubunturen 
hacker filosofiarekin bat, doan 
eta aske.

Nexus gailuetarako prest 
Sistema eragile honekin ez dute 
mugikor espezifikorik merka-
turatuko eta, hala, x86 eta ARM 
teknologiak dituzte mugikorre-
tan instalatu ahalko da sistema 
eragile librea. Hasiera baten, 
zehazki, Google-en Nexus ter-
minaletan instalatu ahalko den 
pakete bat kaleratuko dute, 
espezifikoki prestatua. Tabletei 
dagokienez, Nexus 7 eta Nexus 
10 modeloetarako ere balioko 
du plataformak.

ubuntu Phone OS mugikor plataforma 
urriaren 17an ipiniko dute eskuragarri
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AmAIA txINtxurrEtA  |  arrasate

Donostiako zinemaldiaren 61.e-
dizioa hasi zen egubakoitzean 
eta Goiena telebistan jarraipen 
berezia egingo diogu egunotan.

Txomin Madinak aurkeztu-
tako Magazinea saioan jaso ahal 
izango duzue zinemaldiaren gora-
beheren berri. Izan ere, saioen 
amaieran konexioa egingo dugu 
Donostian izango den Imanol 
Gallego kazetariarekin. Kalean 
eta aretoetan ikusten duena kon-
tatuko digu Gallegok, bertan 
dagoen giroa nolakoa den ere 
azalduko digu eta pelikulen gai-

neko iritziak ere emango dizkigu, 
besteak beste.

Bederatzi egunetan, 219 peli-
kula erakutsiko dituzte aurten  
Donostian eta tartean izango dira 
debagoiendarren lanak ere: Mireia 
Gabilondoren Amaren eskuak 
luzea eta Asier Altunaren Zela 
trovke laburra. Horiek ere ger-
tutik jarraituko ditugu Magazinea 
saioan zinemaldiari egingo diogun 
tarte berezian.

Donostian gertatzen dena 
etxean ikusi nahi baduzue, beraz, 
Goiena telebistak emango dizue 
horretarako aukera. Eta Inter-

neten ere, jarraitu ahal izango 
duzue zinemaldia, helbide hone-
tan: blogak.goiena.net/zinemal-
ditikgoienara. Arrasate Irratian 
ere jasoko ditugu Donostian ger-
tatzen ari diren azken orduko 
kontuak.

'Zurriolako butaka' saioa 
Horrez gain, Hamaika telebistak 
eta Berriak batera ekoitzitako 
Zurriolako butaka izeneko saioan 
ere jaso ahal izango duzue Donos-
tiako zinemaldiaren berri, Goie-
na telebistan egunero.

zinemaldiaren 
jarraipen berezia, 
'Magazinea'-n
astelehenetik eguenera bitartean Donostian 
gertatzen denaren berri jasoko duzue 20:15ean

Zuzendari, kazetari... hainbat debagoiendar izango dira Donostiako Zinemaldian.  |   GOIena

Imanol gallego 
kazetariaren eskutik 
jasoko dugu 
zinemaldiaren berri

B
ai, bai, badakit azken 
urtean zure Mediaset 
inperioak gora egin 
duela. Aste honetan 

La Voz estreinatu duzu eta 
aurreko urtean baino arra-
kasta gutxiago lortu duen 
arren, oso hasiera ona izan 
du. Cuatro ere gora doa, ene 
Trospido kuttunen hirugarren 
denboraldiak ere jende asko 
erakarri du. Kontrara, erre-
fusaren errege den horrek 
akats handi bat egin du.

Emma Garcia, zaborraren 
erregina handiari zapatu gaue-
ko lau orduko programa bat? 
Ez duzu aurkezle hoberik 
aurkitu? Sinestea ere kosta 
egiten zait. Jordi Gonzalez ez 
da inoiz nire gogoko aurkez-
le horietako bat izan, baina 
Emmak baino kategoria gehia-
go dauka. Ordiziakoa saiatu 
saiatzen da, baina bere irudiak 
Cospedal andereak baino pres-
tigio gutxiago dauka, eta 
horrek ez du asko lagun-
tzen.

Horrez gain, jende gizen 
koitaduerekin egindako rea-
litya ere ez dut zure faktoria 
horretan ikusten. Programa 
bukaeran argalen dagoena 
Mujeres, hombres… progra-
mara eroango duzu? Zure 
programetan behin eta berri-
ro berrerabiltzen dituzun 
pertsonaien ostean ez litzate-
ke sorpresa izango.

ImANOL
gALLEgO

Vasile 
maitea: 

t e l e - b e g i as t e a  g o i e n a n

ARRASATE IRRATIA

Aste honetako zozketan par-
te hartuz gero, irabazi Malen-
koniaren Homo homini lupus 
izeneko diskoa. Zozketan par-
te hartzeko deitu 943 25 05 05 
telefonora edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera. Gogo-
ratu zure telefono zenbakia 
jartzen, irabaziz gero, zurekin 
kontaktuan jartzeko.

Malenkonia talde 
oñatiarraren diskoa 
zozketatuko dugu

Egubakoitzean Arrasateko 
Eskuartean artisau taldeak 
azoka berezi bat egingo du 
herriko plazan, arratsaldeko 
18:00etatik 21:00etara. Maritxu 
Kajoi-ko nobenarixua ere 
ospatuko da bertan eta horri 
buruz hitz egingo dugu astean 
Arrasate Irratiko Uda giroan! 
irratsaioan.

arrasateko eskuartean 
taldearen artisau azoka 
berezia berbagai

Zapatuan Kirolarien Euskara 
Eguna ospatuko da Arrasaten. 
Helburua da kirolean ere eus-
kararen erabilera sustatzea 
eta bultzatzea. Egun horren 
harira, hainbat ekitaldi anto-
latu dituzte eta horri buruz 
hitz egingo dizuegu 107.7ko 
uhinetan aste honetan. Uda 
giroan! irratsaioan izango da 
hori. Ez galdu.

zapatuko kirolarien 
euskara egunari buruz 
hitz egingo dugu
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'Harmailatik'
aretxabaletako futbol 
taldeak aloña Mendi 
hartu zuen Ibarran 
domekan eta partidua 
jasoko dugu. | 21:27

Haurrasate
haurrak ardatz hartu-
ta arrasate hobetzeko 
proiektua izango dugu 
hizpide Magazinea-n, 
besteak beste. | 20:16

Osasun tartea
Bergaran Osasunaren 
eta Istripuen Preben-
tzioaren astea da eta 
horri buruz hitz egingo 
dugu. | 20:16

'Planik bai?'
Ba al duzu asteburu-
rako planik? Mireia 
Bikuñak emango diz-
kigu kultura ekitaldien 
berri. | 17:19

'asteOn'
asteroko erreportajeaz 
gain, asteko albiste 
esanguratsuenak erre-
pasatuko ditugu egu-
bakoitzean. | 21:13



38 2013-09-23  |  astelehena  |  gOIENAZERBITZUAK

Oñati
Nahia Eskarza 
Vernaza
irailaren 29an, 6 urte. 
Zorionak gure Nahia 
maitagarriarentzat. 
Muxu bero-bero bat 
familiaren partetik, eta 
ondo pasatu eguna.

arrasate
Beñat Hernande 
Iturbe
irailaren 29an, 4 urte.  
Zoriona eta urte 
askotarako, txapeldun. 
Oso ongi pasatu zure 
egunean. Muxu potolo 
eta handi bat etxeko 
guztien partetik.

Bergara
Maider Moral 
Lasheras
irailaren 29an, 10 urte. 
Zorionak gure sorginari! 
Zu bai polita. 10 urte 
jada! Muxu handi bat 
amama Feliren, 
Martxelen eta amaren 
partetik. Maite zaitugu.

eskOriatZa
Naroa Cabeza
irailaren 28an, 3 urte. 
Familiaren partetik, 
zorionak eta ondo pasatu 
zure urtebete egunean.

aretxaBaleta
Izaro Hernandez 
Urzelai
irailaren 28an, 7 urte. 
Zorionak, izaro! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna. Muxu potolo bat 
etxekoen partetik, 
bereziki amatxo, aitatxo, 
gari eta Oihan!

aretxaBaleta
Urko eta Antonio do 
Amaral
Urkok, irailaren 26an eta 
aitatxo antoniok, 
urriaren 4an beteko 
dituzte urteak. Zorionak 
amatxoren eta familia 
guztiaren partetik. 

aretxaBaleta
Axel Urzelai
irailaren 25ean, 
urtebete. Zorionak, axel. 
Muxu pila bat denon 
partetik, mutikote!

Bergara
Aitana Mendiaraz 
Paya
irailaren 24an, 3 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo pasatu eguna eta 
patxo handi ba familia 
guztiaren partetik.

arrasate
Jon eta Danel Zubia 
Carrasco
Danelek irailaren 8an, 2 
urte eta Jonek 24an, 4 
urte. Zorionak, bikote! 
Muxu handi bat etxekoen 
partetik, eta ondo 
pasatu, polittok!

Bergara
Saioa Leturia 
Gabilondo
irailaren 24an, 9 urte. 
Zorionak, india! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
disfrutatu! Muxuak 
etxekoen eta, bereziki, 
elixabeteren partetik!

arrasate
Araitz Gartzia 
Dorronsoro
irailaren 24an, urtebete. 
Zorionak, maitti! Zeinen 
azkar pasatzen den lehen 
urtea... Muxu potolo bat 
etxeko guztien eta, bereziki 
Unaxen eta shaneren 
partetik!

Oñati
 Maialen Maiztegi 
Lete
irailaren 23an, 6 urte. 
Zorionak eta ondo ospatu 
eguna, potxoli. Muxu 
erraldoi bat Oñatiko eta 
antzuolako familixa 
danaren eta, batez ere, 
leireren partetik.

Oñati
Eñaut Beitia 
Maisterrena
irailaren 22an, 2 urte! 
Zorionak, eñaut! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunian! Muxuak 
aitatxoren eta amatxoren 
partetik!

Oñati
Timoteo Somalo Parra
irailaren 22an, 90 urte. 
Zorionak seme-alaben, 
biloben eta birloben 
partetik!

Bergara
Elene Taboada 
Muruamendiaraz
irailaren 22an, 5 urte. 
Zorionak, printzesa! 
gure etxeko neskatila 
handixak jada bost urte! 
Muxu handi bat etxekoen 
eta, bereziki, sararen 
partetik!

Bergara
Martin Alzola 
Altzerreka
irailaren 22an, 4 urte. 
Zorionak, Martin! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta muxu handi 
bat familia danaren 
partetik.

arrasate
Elene Ormaetxea 
Artola
irailaren 22an, 5 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Danok batera ospatuko 
dogu sozidadian. Patxo 
handi-handixak lagun 
eta familiako danon 
partetik!

arrasate
Aitzol
irailaren 21ean, 6 urte. 
Zorionak, aitzol! Muxu 
handi bat familia eta 
lagun guztion partetik.

Oñati
Eider Larrea Ugarte
irailaren 21ean, 8 urte. 
Zorionak, eider, etxekoen 
partetik!

aretxaBaleta
Josu Barandiaran 
Aretxabaleta
irailaren 21ean, 3 urte. 
Zorionak, Josu! Patxo 
potolo bat etxekuen, 
amamaren, aititaren, tio 
Camporen eta tia 
Jessiren partetik. asko 
maite zaitugu.

Oñati
Aimar Zabaleta 
Legaristi
irailaren 21ean, 
urtebete. Zorionak, 
aimar, zure lehenengo 
urtebetetzian eta patxo 
handi bat etxeko danon 
partetik. Ondo-ondo 
pasatu!

Oñati
Enara Garcia Calzada
irailaren 21ean, urtebete. Zorionak, txikitxo! konturatu 
orduko urtetxo bat ein dozu! Mila kilo zorion aneren, 
aitatxoren eta amatxoren partetik. Ondo pasatu!

Oñati
Elene Agirrebalzategi 
Lizarralde
irailaren 20an, 4 urte. 
Zorionak, printzesa! ! Ondo 
pasatu zure egunian. 
txokolatezko muxu 
goxo-goxuak zuretzako 
etxeko danen eta, bereziki, 
Malenen partetik.

arrasate
Unax
irailaren 19an, urtebete. 
Zorionak, Unax. Muxu 
handi bat familia eta 
lagun guztion partetik.

arrasate
June Garaigordobil 
Iglesias
irailaren 19an, 3 urte. 
Zorionak, sorgintxo!  
Muxu handi bat familia 
eta lagun guztion 
partetik. Muaks!

arrasate
Oihan Arriaran 
Zubillaga
irailaren 18an, 5 urte. 
Zorionak! Patxo bat 
danon partetik.

arrasate
Irati Rodriguez 
Sanzberro
irailaren 17an, 5 urte. 
Zorionak! aimarren, 
Nahiaren, Maialenen eta 
ilargiren partetik.

Oñati
Ainara Azkoitia
irailaren 18an, 33 urte. 
Zorionak, amatxo! gu 
gure partetik gerra gutxi 
ematen saiatuko 
gara-eta! asko maitte 
zaittugu etxeko bi 
morrosko eta 
printzesiak. Muaka!

arrasate
Irati Narvaez 
Unzurrunzaga
irailaren 14an, 5 urte. 
Zorionak, irati! Bost urte 
bete dituzu! Jarraitu 
orain arte bezala alai eta 
martxosa! Muxu 
potolo-potoloak 
etxekoen partetik.

Oñati
Ibai Yaniz
irailaren 14an, 7 urte. 
Zorionak, ibai, zure 
zazpigarren urtebetetzean! 
Oso ondo pasatu eguna! 
Mila muxu etxeko danon 
eta, batez be, zure anaia 
Oier eta lehengusu guztien 
partetik!

eskOriatZa
Hugo eta Gorka
irailaren 14an, urtebete. Zorionak, bikote, eta muxu 
handi bat familiaren partetik.

z o r i o n  ag u r r a k

Zorionak!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
Hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

Internet  
sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; 
bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra, 
baita gOieNa paperean ere.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera.

Egubakoitzeko 11:00ak 
arte jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.

Hortik aurrera 
jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko 
ditugu.
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 g a n g R e n a k
Darah zamora 

aramaio. 2,500 kilo. martxoaren 24a. 
gurasoak: txiki eta eva. argazkian,  
darah txikia leirerekin.

Susane Lamelas Martin 

bergara. 3,020 kilo. irailaren 17a. gura-
soak: leire eta adrian. argazkian,  susa-
ne jaioberria sehaskan.

elaia Diaz rivas 

eskoriatza. 3,800 kilo. irailaren 14a. 
gurasoak: encarni eta Victor. argazkian,  
elaia amaren besoetan.

Oihan Perez de Villarreal Perez 

arrasate. 3,430 kilo. irailaren 18a. 
gurasoak: elisabeth eta iban. argazkian,  
Oihan sehaskan lasai-lasai.

erik Muñoz Martinez 

bergara. 3,280 kilo. irailaren 15a. gura-
soak: irene eta Pedro. argazkian,  erik 
jaioberria amarekin.

izar bilbao Olano 

bermeo. 4,350 kilo. irailaren 15a. ama: 
eider. argazkian,  izar amaren besoe-
tan.

Leire abarrategi zumalde 

Oñati. 3,720 kilo. irailaren 13a. gura-
soak: lide eta borja. argazkian,  leire 
jaioberria.

Daniel de la Cruz Carmona 

antzuola. 3,480 kilo. irailaren 15a. 
gurasoak: manuela eta tomas. argaz-
kian,  daniel jaioberria amarekin.

telmo etxebarria Gutierrez 

arrasate. 3,120 kilo. irailaren 10a. gura-
soak: Jokin eta ione. argazkian,  telmo 
tia nerearekin.

Arrasateko hipermerkatua

Kantabrikoko amuko legatza (1,2 Kg-1,9 Kg)

6,50€ / Kg
Irailaren 23an (astelehena), 24an (asteartea) eta 25ean (asteazkena)

JAIOTZEN ATALAREN BABESLEA:

j a i ota koa k

Jaio da!
eman jaiotzen berri Goiena paperean eta interneten. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo zatoz GOieNaren ordezkaritza batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.
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a s t e l e h e n e k o a

Zerua ia erabat oskarbi egon-
go da eta hego-haizearen era-
ginez giroa beroa izango da.
euskalmet.net

Max. 31º

Min. 16º

E g u r a l d i a

Jon Plazaola  Aktorea, gidoilaria, monologista, aurkezlea... Urretxuarra ETBko 'Kontrako eztarria' saioan 
dago egun; Xabier Euzkitze, Anjel Alkain eta Iker Galartzarekin 'A Talde'-ko kidea da bertan  | TXOMIN MADINA

"Itxaropena ez, uste dut umorea galdu behar dela azkena"

AGm

H a m a r r E koa

MAKILA MAGIKOA BANEUKA...

"Beharra duenari emango nioke"
"Gaur egun dagoen panorama ikusita, benetan beharra duenari 
emango nioke. Ni neu ezin naiz ezertaz kexatu. Pozik bizi naiz; 
gustatzen zaidana egiten dudalako pribilegiatua sentitzen naiz: 
ETBko lanaz gain, bakarrizketak ditut, laburmetraiak... Horiek 
izpiritua betetzen didate, eta gehiago egiteko gogoa ere badut".

1. Gaurkotasuna eta umorea dira 
saioaren bi hankak. Zela joan dira 
lehen urratsak?
Positiboki harrituta geratu gara: 
kamara aurrean gaudenok batera 
lan egiten dugun lehen aldia da, 
eta oso natural ikusten den feeling
-a lortu dugu. Gustura gaude, ikus-
ten dugulako badaudela osagaiak 
egin nahi dugun produktura asko 
gerturatu daitezkeenak.

2. A Talde-ko gainerako kideak 
ez dituzu nolanahikoak...
Talde polita dugu, bakoitza bere 
funtzioarekin: albisteak ematen 
Xabier, bere pose eta euskara 
garbiarekin; eta ni, bufoiagoa. 
Eta fikzioan bi crack, Anjel eta 
Iker, edozein pertsonaia bihur-
tzeko gaitasunarekin.

3. Egunero ordu erdi barre eragi-
ten; garai grisotan, badu meritua!
Garaiak grisak, beltzak, arrosak 
edo horiak izan, barre egin beharra 
dago. Jende askok dio azkena gal-
tzen dena itxaropena dela, baina 
nik uste dut, kosta arren, azkena 
galdu behar dena umorea dela. 

4. Edozeri atera dakioke punta?
Bai. ETBn eta edonon muga erres-
petua da. Horrek ez du esan gura 
nahi eta nahi ez politikoki zuze-
nak izan behar dugunik. Baina 
edozertaz barre egitea sanoa da.

5. Zeuri, zein gai joaten zaizkizu 
kontrako eztarritik?
Gehienei legez, ustelkeria: egungo 
egoeran hainbatek, azpikeriekin, 
aberastasun propioa bilatzea. 

6. Saioan, taldean; agertokietan, 
gehienetan bakarka. 
Erregistro ezberdinak dira: bakar-
ka, A Talde-ko lau profilak batean 
batzen ditut. Taldean, profil bakoi-
tzaren ezaugarriak ondo finkatzen 
ditugu probetxua ateratzeko. 

7. Monologista moduan zapaldu 
ez duzun gaztetxerik geratzen da?
Asko ez! Hamabi urte beteko ditut 
bakarrizketetan eta nire zirkuitua 
apur bat underground-a izan da. 
Gaztetxeak oso toki aproposak dira: 
giroa, jendearen jarrera... Oroitza-
pen onenetakoak gaztetxeetakoak 
dira; babestuta sentitu naiz.

8. Ikusleak hotz xamar daude. 
Zerk ez du hutsik egiten? 
Umorean gabiltzanok umore inte-
ligentea egin gura dugu, baina 
askotan oinarrizkoenak, eskato-
logikoak, ez du hutsik egiten. 
Baina kontua da nola kontatu; 
gakoa da jendeak ikustea zuk zeuk 
ondo pasatzen duzula. 

9. Zuhaitz Gurrutxaga eta zu fut-
bolarien gatz bariko fama apurtzen 
zabiltzate.
Gurrutxagak horrekin ere egiten 
du umorea! Ni erregionalean ibi-
li nintzen, baina futbolariak ikus-
tean, beti diot: "Ni horra heldu 
izan banintz, aspertuko nituzke 
kazetariak!".

10. Zertarako balio izan dizu Arte 
Ederrak ikasteak?
Ikus-entzunezko eta komunika-
ziorako bidea erakutsi zidan, gus-
tatzen zaidana egiten.

Hemen dugu Lizarrako telebista 
aurkezleak munduaz duen ikus-
pegi bereziaren beste adibide bat, 
enegarren aldiz Internet astindu 
duena. Izan ere, zezenzaleak diren 
asko ere kontra dituen torneoa 
ikusiz gero, zaila da bertan era-
sorik ez dagoela esatea. 

"Vegako Zezenean ez 
da zezenaren kontrako 
inolako erasorik 
egon".

TVEM a r I l o  M o n t e r o   |   a u r k e z l e a

a H o b E r o

Babestuta eta eroso,
dena aldi berean
Nork ez du inoiz berorik pasa 
eltxoen kontra fraka zein  mahu-
ka luzeak jantzi dituelako? Sis-
tema honekin, akabo arazoak!
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !

ITXARO 
ARTOlA

Nor (al) gara?

b i H a r a m u n a

E
uskaldun batek lagun 
alemana ekarri du 
herrira. Elkartu dira 
koadrilarekin eta gon-

bidatua galdezka hasi da: Zein 
da euskal hiriburua? Zalantza
-aurpegiak. Ez dugu bakarra, 
erantzun dio ausartenak. Badu-
gu! Iruña!, sutsuenak. Ja, zuk 
nahi, bai! Hori historikoa da. 
Orain ezberdinak ditugu, lurral-
deka, Zuzenbide ikasleak. Eta 
nongoa da balkoiko bandera 
gorria?, jarraitu alemanak. 
Orain, nafarrena. Baina lehen 
euskaldun guztiona, sutsuak. 
E, txo, Nafarroakoak errege-
koroia darama! Balkoikoa 
Erresuma garaian erabiltzen 
genuen. Eta hasiera batean 
beste ikur hori, gaineratu, His-
toria ikasle denak, paretako 
arrano beltzari begira. Bai, 
halere, gaur egun ikurrina da 
ikur nazionala, abokatuak. A, 
eta nazioa nola duzue antola-
turik? alemanak. Nazioa bat 
da, sutsuak. Bai, baina zati-
turik gauzkate. Bitan, edo 
hirutan, segun… Zazpi herrial-
de gara berez, edo sei…,  ausar-
tak, zalantzati. Eta zenbat 
zarete? alemanak. Euskaldunak 
ala euskal herritarrak?, itzuli 
diote galdera. Ez da gauza 
bera, ala? Ez, euskal herritar 
guztiak ez dira euskaldunak!, 
sutsuak. Euskaldunak igual 
bai, baina euskaradunak ez, 
Zuzenbidekoak. Eta Katalunian 
nola lortu…, hasi da alemana. 
Uf, utzi, utzi… moztu dio 
sutsuak. Abestuko dugu? Zen-
bat geraaa, lauuu baaat… 
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