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Babes ofizialeko etxeetarako eskaintza bereziak

Birziklatutako
arropa ikusgai
Eskoriatzan > 29

"Azpiegitura
handiak,
bitartekoak 
baino gehiago,
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helburuak dira"
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BERGARA
Eduegi baserriaren babes-araudia
aldatu nahi du Jaurlaritzak  > 16

ESKORIATZA
Aranburuzabala kaleko lanak
dagoeneko bukatu dituzte  > 24

ANTZUOLA
Bihar artisauak eta ganadua
protagonista San Isidro ferian  > 25G2a

ARRASTOA Horixe utzi du Juan Kruz Mendizabal Kakux-ek Bergaran, Antzuola eta Elosun. Irudian Arrasaten, GOITBko platotik irten berri. ENEKO AZKARATE

Lurreko Telebista Digitalean
dago GOITB Debagoien osoan
ARAMAIO Egunotan bukatu
dute trantsizioa, geratzen zen
herrian, Aramaion, beharrezko
instalazioak ipinita

IKUSLEAK Orain, GOITBk ikus
-entzuleen 'feedback'-a behar
du beste lanen bat egin behar
ote duen jakiteko

KABLEA Trantsizio horrek ez
die inola eragin telebista
Euskaltelen zuntz optiko bidez
ikusten dutenei > 02-03

TELEBISTA > GOITB

Gorlako
auto igoera
bihar
Joan den asteko Udanako igo-
erari Gorlakoak hartuko dio
erreleboa bihar, zapatua
(15:00). Guztira 50 bat pilotuk
hartuko dute esku proban,
tartean Debagoieneko hama-
rrek. > 28

KIROLA > AUTO LASTERKETA

AURKIBIDEA

Debagoiena  > 04-05
Iritzia > 06
Gutunak > 07
Elkarrizketa > 08
Herriak > 11-27
Kirola > 28
Kultura > 30-31
Gazteak > 58
Sailkatuak > 59
Telebista-Irratia > 60
Berri-zakua > 61
Eskelak > 61
Non-zer > 62-63

Bergarako jaien
gehigarria
GOIENKARIArekin batera
Mendekoste jaien gaineko
orrialde bereziak, barrual-
dean.

Jon Agirreren
aldeko
manifestazioa

JENDARTEA > EUSKAL PRESOAK

Zapatuan izango da,
Aramaion. Agirrek
gaixotasun larriak ditu
eta asteon 29 urte
bete ditu espetxean > 04

"Zuen artean
lortu dut
zoriontsu 
izatea" > 05

JUAN KRUZ MENDIZABAL > PASTORALTZAKO BIKARIOA 

                                                                        



LEIRE KORTABARRIA > ARRASATE
Bere emisioa formatu digitalera
pasatzeko, jauzi eta jauzi ibili da
Goiena Telebista: lehenengo,
Leintz bailara osoan egin zuen
jauzia, digitalera trantsizioa;
gero, Bergaran eta Oñatin; Elge-
tan segidan, eta handik, Antzuo-
lara; eta orain, zirkuitua itxi da,
bukatu da trantsizioa, Aramaion
ere eguaztena ezkero ikusten
delako GOITB Lurreko Telebis-
ta Digitalean, Gureian egin zituz-

TELEBISTA > GOITB

GOITBren errealizazio gela. GOITBk aspalditik erabiltzen zuen teknologia digitala bere ekoizpenean, eta orain, emisioan ere bai.

Bergarako San Miguelen instalazioa egiten.

Goiena Telebista
formatu digitalean
dago bailara osoan

ten instalazio lanak eta gero.
Kasu guztietan, kate berean sin-
tonizatzen da: 52. katean, hain
zuzen ere. 

Orain, proba fasea hasi da:
egiaztatu egin nahi du Goienak
telebistaren seinalea herri guz-
tietara ailegatzen dela. Zeregin
horretan, Goiena Telebistak
berak ere herritarren laguntza
eskatzen du: hain zuzen ere, jaki-
teko non ez den seinalea jasotzen.
Lehengo seinale analogikoare-

kin ez bezala, seinale digitala ez
da erdipurdi ikusten; jasotzen
da edo ez. Hala ere, kasu batzue-
tan, seinalea uneka "apurtu" egi-
ten da, edo, tarteka, beste kate
batzuen seinalea gainjartzen zaio.
Kasu horietan ere, GOITBk esker-
tzen du jakinaraztea. 

Hiru kontaktu modu daude:
943 25 05 05 telefonora deituta,
goitb@goiena.com helbidera
mezua bidalita, edo Interneteko
goiena.net atarian. Hor klikatze-

ko banner bat dago, eta formula-
rio bat agertzen da. Hor nork
bere datuak emanez gero, Goie-
na harremanetan jarriko da. Iker-
tu beharko da kasu bakoitzean
zergatik ez den ikusten. 

Herritarrak badabiltza dago-
eneko laguntza hori ematen, eta
Goienak eskertu egiten du. Hala,
ikus-entzule batzuei esker detek-
tatu zen deskodetzaile marka
jakin batek ez zuela uzten 52.
katea sintonizatzen, eta, horre-
tan probatuz gero, gainerako
kateekin ere arazoak ematen
zituela. Kolaborazio horri esker,
Goienak lortu du deskodetzaile
horiek merkatutik kentzea.

GOITB sintonizatu ezinik
dabiltzanek, eta auzoko edo etxe-
bizitza blokeko arazoa ez dela
egiaztatu badute, telebista edo
etxetresna elektrikoetako tek-
nikari bati eska diezaiokete
laguntza.

LAU HILABETEAN
Gauzak agudo joan dira Goiena
Telebistaren seinalea hedatze-
ko; ez Goienak gura adina agu-
do, baina hala ere, Eusko Jaur-
laritzarekin frekuentziaren eslei-
penari zegokion kontratua –iazko
azaroan– sinatu zuenean hasi
zen 18 hilabeteko epearen
barruan. GOITBko programazio
arduradun Oihane Agirrek hau-
xe diosku: "Debagoienean, urta-
rrilean itzali zen gainerako tele-
bisten seinale analogikoa, eta
oraintxe bukatu dugu guk tran-
tsizioa. Kontuan izan behar da
gure demarkazioan, berez, ez
direla sartzen Antzuola, Ara-
maio, Elgeta eta Leintz Gatzaga,
baina herri horietara ere era-
man dugu seinalea; baina horrek
burokrazia lana handitzea eka-
rri du".

Lehenengo jauzia Leintz bai-
laran egin zuten: Muru gainean,
instalazio nagusiak dauden
lekuan, bailarako herri guztien
seinalea hortxe sortzen da-eta.
Hori otsail bukaeran egin zuen
Goienak. Hala, seinalea Arrasa-
te, Aretxabaleta, Eskoriatza eta
Leintz Gatzagan zabaldu zen.
Handik hilabete ingurura, bes-

ARAMAIO Joan den
martitzenean ipini zituzten
Aramaioko instalazioak,
Gureian; hori zen geratzen zen
Debagoieneko herri bakarra

PROBAK Orain, seinalea leku
guztietara ailegatzen den
probatzen dabil Goiena;
horretarako, ikusleen laguntza
ezinbestekoa da

KONTAKTUA GOITBren seinalea
jaso ezin dutenek hiru kontaktu
bide dituzte: 943 25 05 05,
'goitb@goiena.com' eta
'goiena.net' ataria

te bi jauzi egin zituen: bat Ber-
garan, San Miguelen, eta bestea
Oñatin, Belarren. Horiek biak
edozein ordenatan egin zitzake-
en, elkarren independenteak
direlako bi herriotako seinale-
ak. Baina Bergarako instalazioa
ezinbestekoa zen seinalea Elge-
tara hedatzeko, eta Elgetako
azpiegiturak apirileko hiruga-
rren astean egin zituen. Handik,
seinalea Antzuolara bideratu
zuten, hurrengo astean. Azkenik,
Aramaiokoa joan den eguaztene-
an egin zuten.

Prozesu osoan, Itelazpi
enpresa publikoariekin batera
egin du lan Goienak. Itelazpi
Eusko Jaurlaritzak sortutako
enpresa bat da, eta bere eginki-
zunetako bat da telebista ante-

DATUA

6
ANTENA

Sei antena edo errepikagailu behar
dira GOITB bailara osoan hedatze-
ko. Murun dago nagusia, eta
handik zabaltzen da besteetara.
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biltzen zuen teknologia digitala bere ekoizpenean, eta orain, emisioan ere bai. GOIENA TELEBISTA

GOIENA TELEBISTA Aramaioko antenak, oraingo astean jarritakoak. GOIENA TELEBISTA

nak eta azpiegiturak ipintzen
laguntzea eta emisio-dorreak
kontrolatzea. 

Instalazio lanei dagokienez,
Diratel eta Milar Elkoroko ins-
talatzaileek egin dute lan Goie-
narekin.

EUSKALTEL, LEHEN BEZALA
Euskaltelen zuntz optikoa,
kablea, oso zabalduta dago Deba-
goienean; zuntza instalatuta
dagoen herrietan –ibarreko guz-
tiak, Antzuola, Elgeta, Leintz
Gatzaga eta Aramaio izan ezik–

oso sartuta dago: etxeen %55ek
dute kontratatuta zerbitzu hori.
Oñatin, kopurua handiagoa da:
hamar etxebizitzatik zazpik,
gutxi gorabehera, Euskaltelen
kable zerbitzua daukate. Hala,
Euskaltelen deskodetzailearen
bidez ikusten dutenei telebista ez
die eragin itzalaldi analogikoak
ez eta Lurreko Telebista Digita-
lera jauziak. 

GOITB Euskaltelek eskain-
tzen duen oinarrizko telebista
paketean dago Debagoienean.
Bestalde, Euskaltelen eskaintza-

rekin, bailaran ez ezik, Euskal
Autonomia Erkidego osoan ikus
daiteke GOITB.

ESKORIATZAN ERE LASTER
Oro har, lan handia, eta garestia
izan da Goiena Telebistarenda-
ko Lurreko Telebista Digitalera
trantsizioa egitea. Gutxi gorabe-
hera, 80.000 euro kostatu da azpie-
gitura sarea osatzea bailarako
tontor eta herrietan; baina ezin-
besteko pausoa izan da, eta Goie-
na Telebistak kalitatean asko
irabazi du. 

LABUR

Etxeko lanak agudo egin ditu
Goiena Telebistak bere seina-
lea Lurreko Telebista Digita-

lera egokitzeko. 
2009ko azaroan sinatu zuen

Goienak Eusko Jaurlaritzarekin
hitzarmena, eta, horren bidez, 52.
katearen esleipena ofizialdu egin
zen. Urtarrilean egin zen telebista
kate gehienen itzalaldi analogikoa
Debagoienean, eta handik
hilabetera, otsail bukaera aldean,
eman zuen GOITBk lehenengo
pauso garrantzitsua: bere seinalea
hedatzeko gakoa den Muru
gainean antena ipini zuen. Horren
bidez, otsaila ezkero Arrasaten,
Aretxabaletan, Eskoriatzan eta

Leintz Gatzagan zabaldu zen bere
seinale digitala, lurrez; eta
gainerako herrietara ere handik
zabaltzen zen, zeharka.

BI HERRI BATERA
Martxoan beste bi herri handiene-
tan egokitu zuen GOITBk bere
seinalea: Bergaran (San Miguel
mendian instalazioa eginda) eta
Oñatin (Belarren). Bi horiek
Murutik hartzen dute seinalea.

Apirilean, lehenengo Elgetan
ipini zuten errepikagailua eta
handik Antzuolara ere bideratu
zen seinalea.

Azkenik, oraingo astean
Aramaiora eraman dute GOITB.

Bederatzi herri, lau hilabetean estalita

ZER EGIN  GOITB  EZ IN  BADUT IKUSI?

> SINTONIZATU Norberak saiatu
behar du GOITBren seinalea
topatzen. 52. katean dago. Ez
bada asmatzen, teknikari bati
laguntza eskatu.

> GOITB-RA JO Edozelan ere, ez
bada ikusten, hiru modu daude
GOITBrekin harremanetan

jartzeko: 943 25 05 05 telefonoa,
goitb@goiena.com posta elektroni-
koa eta goiena.net ataria.

> ZEHAZTU Afektatuarekin batera
Goienak arazoa zein den zehaztu-
ko du. Batzuetan, Udalaren,
auzoko arduradunen… esku
egongo da konponbidea ipintzea.

Euskal erakundeek ere sentsi-
bilitatea eta aldeko jarrera eraku-
tsi dute LTDrekiko: hala, Eusko
Legebiltzarrak tokiko telebistei
laguntzeko eskatu dio Eusko Jaur-
laritzari, hiru konpromisoren
bidez: tokiko telebistokin akordio-
ak eginez, laguntza teknikoa eta
finantzarioa emateko; gero,
gutxieneko baldintza teknikoak
emanez telebistoi; eta, azkenik,
administrazioari eta emisioari
dagozkion betebeharreko guztiak
gainbegiratzea eta ziurtatzea. Bes-
talde, dirulaguntza eskaera ere
egin die Goienak erakundeei, eta
erantzunaren zain dago.

Orain, GOITBren seinale digi-
talak bailara ia osorik hartzen du.
Izan ere, Goiena ziurtatu da sei-
nalea Debagoieneko herri guztie-
tan hedatzen dela eta berau har-
tzeko modua dagoela. 

Oraindik GOITB ikusterik
ez dagoen leku batzuk badaude,
itzalgune batzuk, alegia, baila-
rako orografia dela-eta; hori da,
adibidez, Oñatiko Zubillaga eta
Arrasateko Gesalibar auzoen
kasua. Horietan, dagokien ardu-
radunek hartu beharko dituzte
behar diren neurriak, GOITB
Lurreko Telebista Digital eran

ikusi gura badute. Gesalibarren,
esate baterako, auzotarrak hasi
dira beharrezko egokitzapenak
egiten.

Kasu berezia da Eskoriatza-
rena. Han ere arazoak dituzte
GOITBren seinalea jasotzeko,
herrian telebista, orokorrean,
jasotzeko duten sistemarenga-
tik. Murutik jasotzen dute seina-
lea. Baina, kasu horretan ere,
Udalak ia gertu dauka konpon-
bidea, eta hala, Teleskoko ardu-
radunen esanetan, datorren aste-
an hasiko dira behar den aparai-
lu bat instalatzen. Aurrekontua
onartuta dago, eta oraingo aste-
an zen agertzekoa Gipuzkoako
Agerkari Ofizialean.

KALITATE HANDIA
Hego Euskal Herrian eta Espai-
nian, DVB-T (Digital Video Bro-
adcasting-Terrestrial) modula-
zioa erabiltzen da LTDa emiti-
tzeko. Horrek seinale sendoa eta
babestua bidaltzen du. Teknolo-
gia digitalak ematen dituen
abantaila batzuk dira soinu eta
irudi kalitate handia, eta analo-
gikoak ematen zuen baino espa-
zio handiagoa kate gehiago sar-
tzeko. 
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Aramaioko plazan egingo dute manifestazioa
bihar, zapatua, arratsaldeko seietan

POLITIKA > MOBILIZAZIOAK

MIREIA BIKUÑA > ARAMAIO
Jon Agirre preso aramaioarraren
egoera salatzeko manifestazioa
egingo dute bihar Aramaion.
18:00etan batuko dira, plazan.

Manifestaziorako deialdia
egiteko eta Agirreren egoeraren
berri emateko prentsaurrekoa
egin zuten martitzenean. 

Jon Agirreren egoera
salatzeko manifestazioa

2011KO MAIATZAREN 3RA ARTE
Agerraldian emandako datuen
arabera, 30 urterako zigortu
zuten Agirre eta 1996an bete
zituen zigorraren 3/4ak eta
2006ko urrian aske utziko zute-
la jakinarazi zioten. Hala ere,
urte bereko irailean, Auzitegi
Nazionaleko doktrina berria

indarrean sartu (Parot doktrina)
eta, hori horrela, 2011ko maia-
tzaren 3ra arte luzatu zioten kar-
tzela zigorra, 30 urteak osotasu-
nean bete eragiteko. Gainera,
Agirre gaixotasun larriak dituz-
ten presoen zerrendan sartuta
dagoela gogorarazi zuten.

Bestalde, egungo espetxe
politika "salatu" zuten. Sakaba-
naketa eta bizi osorako zigorrak
"amaitzea" eta euskal preso poli-
tikoak "askatzea" eskatu zuten.

Jon Agirreren egoera salatzeko eta manifestaziorako dei egiteko prentsaurrekoa egin zuten martitzenean. GOIENKARIA

M.B. > ANTZUOLA
Maiatzaren 29an eta 30ean
Antzuolan ospatuko duten
Mundumirara joan gura duten
bisitariendako aholkuak ema-
ten dihardu Udalak. Azkena
autobusak erabiltzearen gaine-
koa da. "20.000 lagun espero
ditugu, eta herrian ez dago guz-
tien autoendako tokirik. Hor-
taz, zerbitzu publikoa erabiltze-
ko gomendioa zabaldu gura
dugu", esan digu Antzuolako
alkate Pedro Iturbek.

Horren harira, lanean
dihardute Pesarekin autobus
zerbitzua indartzeko. Deba-
goiendarrek eta kanpotik dato-
zenek aukera izango dute auto-
busez Antzuolara heltzeko. Alde
batetik, Eskoriatzan hasi eta
herririk herri geldialdiak egi-
nez Bergararaino helduko den

Debagoieneko herri
guztietan autobus
zerbitzu bereziak
jarriko dituzte
Antzuolaraino
heltzeko

MUNDUMIRA > OHARRA

linea eta, Eskoriatzan hasita,
herririk herri ibili ondoren
Antzuolaraino helduko den
linea bereziak jarriko dituzte.
Beste alde batetik, Oñati-Legaz-
pi-Zumarraga-Urretxu-Berga-
ra ibilbidea egingo duen auto-
bus zirkularra etengabe ibili-
ko da. Azkenik, Bergaratik eta
Zumarragatik autobus bere-
ziak jarriko dituzte. Autobusak
ordu laurdeneroko maiztasu-
nez ibiliko dira.

GARAIZ IBILTZEKO AHOLKUA 
Autobusa erabili arren ordu
zehatz batzuetan geltokiak
kolapsatu egin daitezkeela kon-
tuan hartuta, joan-etorria modu
progresiboan egitea eskatu du
te. "Ekitaldi zehatz batera joan
nahi badugu, batez ere ekitaldi
nagusietako bat bada, garaiz
joatea eskertuko genuke, beste-
la Antzuolako sarrera-irteere-
tan segurtasun arazoak eduki
ditzakegu-eta. Ahal dugun neu-
rrian pilaketak ekidin behar
ditugu", esan digu alkateak.

Kanpotik datozen autoak
uzteko aparkalekuak egokitu-
ko dituzte Urretxuko Mugitegi
industrialdean eta Bergarako
Labegaraietan.

Mundumirako bisitariei
autobusak erabiltzeko
gomendioa eman die Udalak

DEBAGOIENA04 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a

Presta zaitez udarakoPresta zaitez udarako
Anes
Arrasate

Olarte 6 
943 77 10 16

Oinetako eta poltsak

Belar Meta
Aretxabaleta

Durana kalea 20 
943 53 27 39

Gazteentzako moda

Markeliñe
Bergara

Herrilagunak 6 
943 76 05 24

Umeendako arropak 
0tik 16 urtera

Tipi -Tapa
Arrasate

Otalora Lizentziaduna 21 
943 79 67 78

Oinetako eta abar
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ENEKO AZKARATE > BERGARA
Arrastoa utzi du Juan Kruz Mendi-
zabal Kakux-ek Bergaran, An-
tzuolan eta Elosun. Munilla gotzai-
nak Pastoraltzako bikario izenda-
tu berri, hemengo parroko izateari
lagako dio udan. 

Zein izango da zure egiteko
nagusia aurrerantzean?

Gipuzkoako Elizaren, parro-
kiaren eta pastoraltzaren berri
ematea gotzainari eta gotzaina-
ren eta gure herrietako parro-
kien artean zubi egitea. Gure
elizbarrutiko Willy Fogg izango
naiz. Bestetik, Gipuzkoako Eli-
zaren egoera berezia dela-eta,
gotzain berriaren izendapena-
gatik, zubi-lana egingo dut
batzuekin eta besteekin. 

Ustekabean hartu duzu izen-
dapena?

Bai, ez nuen inolaz ere espe-
ro. Besteak beste, sinatu nuela-
ko gotzain berriaren izendapena-
ren aurkako eskutitza.

Kritiko izan zinen Munilla-
ren izendapenarekin. Zerga-
tik?

Gure Elizak dituen kontsei-
luak erabaki horietan parte har-
tze estuagoa izan beharko luke-
ela uste dut. Bestetik, buruan
geneukan gotzainaren profilari
dagokionez, ez genuen ikusten
gotzain hau. 

Aurreiritziak aldatu egin dira?
Ezagutze prozesuan gaude.

Gotzainak esaten du aurreiri-
tziak gainditzeko modurik one-
na dela geure arteko elkarrizke-
ta.  Ezinbestekoa da. Eus-
karazkoak dira gure arteko
harremanak.

"Debagoienean zeuen artean
lortu dut zoriontsu izatea
gauza apalenekin"

Juan Kruz Mendizabal 'Kakux' > Gipuzkoako Pastoraltzako bikarioa

Gay eta lesbianekiko Eliza
Katolikoak darabilen jarrera-
ren gainean zer iritzi duzu?

Aukera galtzen ari gara. Eli-
zaren diskurtso bakarra da horien
arteko ohe kontuena. Fijazio
moral bat dauka horretan Elizak.
Baina aukera pastorala galtzen
gabiltza. Izan ere, gay eta lesbia-
na fededunak ezagutu ditut, Eli-
zarengandik erabat baztertuta
sentitzen direnak. Pertsona
horien maitatzeko modu diferen-
teari harrera eta abegi egin behar-
ko lioke Elizak. 

Abortua, ezkon aurreko sexu
harremanak, preserbatiboa…
horiek guztiak errefusatzen
ditu Eliza Katolikoak. Zer dio-
zu?

Moral unibertsal bat dauka
Elizak eta berdin aplikatzen du
Tanzaniarako edo Norvegiarako,
eta ez da berdina bateko edo bes-
teko familia baten egoera. Elizak
saiatu beharko luke, moral bakar
eta orokorra planteatu barik,
tokian tokiko errealitateetara
moldatzen.

Bergara, Antzuola eta Elosuko
parroko zara oraindik ere. Noiz
lagako duzu kargua?

Alde egiten dugunean. Berga-
rarako apaiz berria izendatu
behar dugu, eta, hori egiten dugu-
nean, uda partean, joango naiz
hemendik. 

Zelakoa izan da hiru urte eta
erdiko esperientzia hau?

Gauza xumeenetan, ezkontze-
tan, bataioetan, mezetan, plazan,
Elosuko festetan, gazteekin,
Antzuola eta Bergarako jaietan…
ikusi dut ez dugula gauza asko-
rik behar zoriontsu izateko.

Juan Kruz Mendizabal, martitzenean, Arrasaten. ENEKO AZKARATE

Zelan hartu dituzte izendape-
nok Gipuzkoako gainerako
apaizek?

Bi jarrera agertu dizkidate:
batzuek pentsatu dute hasieran
hartutako xedeari traizio modu-
ko bat egin diedala. Ikuspegi motza
da hori. Bestetik, apaiz eta herri-
tar gehienek eskerrak ematen diz-
kidate. Pastoraltzako bikario
lanak norbaitek egin behar zituen,
eta, nire izendapenarekin, zelan-
bait, egoera bideratu egin dela
ikusi dute. 

Gazte jendea dagoen tokietara,
lokaletara-eta, hurbildu zara,
baina gazteak ez dira hurbiltzen
Elizara. Zergatik?

Elizak, neurri baten, gazteak
uxatu egiten dituelako, aldarrika-
tzen duen mezua ez dagoelako
freskatuta. Gure exijentzia da dis-
kurtsoa berritzea. Elizaren
mezuak ez dira erakargarriak.
Mundua hobetzeko exijentzia edu-
ki behar du Elizak.

Jendartearen zati handi bat ere
urrundu egin da Elizatik…

Bai. Jendartea poliedrikoa den
moduan, Eliza esparru ezberdin
eta aberatsetan aritzea beharrez-
koa dela jabetzea garrantzitsua da. 

"Gay eta lesbianen
maitatzeko modu

diferenteari abegi egin
beharko lioke Elizak"

"Eliza esparru ezberdin
eta aberatsetan aritzea

beharrezkoa dela
jabetzea inportantea da"

E.A. > OÑATI
Debagoieneko Atzegiko kideek
urteko batzarra eta bazkaria
egingo dituzte Oñatin zapatuan,
Zubikoa kiroldegian. Aurten 50
urte betetzen ditu Atzegik,
Gipuzkoako adimen urritasuna
duten pertsonen aldeko erakun-
deak. Hori dela-eta, Atzegiren
historia batzen duen kartel eta

JENDARTEA > ATZEGI

argazkien erakusketa dago ikus-
gai Oñatin. Erakusketa marti-
tzenera arte egongo da zabalik
Santa Marina kultura etxean,
18:00etatik 20:00etara.

Atzegikoek urtero egiten
dute sentsibilizazio kanpaina.
Egunen batean ez da kartel
honen beharrik izango da aur-
tengo leloa. 

Urteko bazkaria egingo du
Atzegik Oñatin zapatuan
Adimen urritasuna duten pertsonen aldeko
erakundeak 50. urtemuga ospatzen du aurten 

E.A. > ARRASATE
Mondragon Unibertsitateak
etengabeko prestakuntza for-
matuaren alde egin nahi du
berrikuntza horrekin. Eskolan
bertan jarraitzeko eta on-line
egiteko ikasketak biltzen ditu,

HEZKUNTZA > MONDRAGON UNIBERTSITATEA

eta banakako eta pertsona zeha-
tzen prestakuntza beharrak
nahiz mota guztietako enprese-
nak erantzun nahi ditu. Dato-
rren ikasturtean eskainiko
dituzte, hortaz, gradu titulazio
bat eta zazpi master.

Lanean dihardutenendako
titulu berriak MUn

E.A. > BERGARA
Bruselara, Europako Batasune-
ko egoitzaren aurrera eroan
nahi dute independentziaren
aldeko aldarria maiatzaren
19an Gaztherriakoek. "Etorki-
zunerako nahi dugun Euskal
Herrian bizi izateko aukera
ukatzen zaigu. Irtenbide baka-

JENDARTEA > GAZTE MUGIMENDUA

rra da independentzia", diote.
Nabarmendu dute apirilaren
2an Durangon egin zela "mugi-
mendu honen lehen indar era-
kustaldia".

Bestalde, salatu dute orain-
tsu Espainia eta Frantziako
poliziek Euskal Herriko hain-
bat gazte atxilotu izana.

Independentziaren aldeko
aldarria Bruselaraino

Martitzenean eman zuten prentsaurrekoa gazteek Bergaran. JULEN IRIONDO

> LANA
Lan hitzarmena sinatzeko eskatu dio LABek,
protesta eginez, Arrasateko Ausolan enpresari 

LABek protesta egin du Ausolan catering enpresaren (lehengo
Auzo Lagun) aurrean, Arrasaten, zuzendaritzari eskatzeko lan
hitzarmena negoziatzea. Eskatzen du Ausolaneko langileendako
administrazioko langileekiko parekotasuna, ehuneko ehunean.
Urtebete baino gehiago da jangeletako langileen lan gatazka hasi
zela eta 15 greba egun izan dira denbora tarte horretan. Biharko,
zapatua, beste elkarretaratze bat deitu dute 10:15ean, Garaia Berri-
kuntza Gunean.



Seguru gertau jatzula inoiz, neri behintzat behin baiño gehi-
xagotan. Juan zara billera edo ikastarotxo batera eta jardun
osua erderaz entzun behar izan dozu. Bertaratutakuak, gai-

ñera, gutxiengo arduratsuaren artekuak izan dira, zein juaten da
ba holakuetara?! Zer hasiko zara ba, zu, "jator" gutxi horren artian
zirixa sartzen euskeria eta erderia dirala!? Keba, keba! Lehen be
nahikua burukomiñ daukazu holakuetan be endredau barik! 

Baiña iñoiz eukiko zenduan horren gaiñeko berriketaldiren
bat, konfiantzakuekin edo, eta, seguru, erosotasuna azaldu zala
panazea modura. Hasteko "gaztelaniaz eginda denboria aurrera-
tzen da". Geroxeago, "euskeraz gutxienguak daki, eta gaztelaniaz
danok" aittatu dau batek edo batek. Eta errematerako, "total zer-
tarako euskeria, baztarrak nahas-
teko!".

Eta zu ixildu egin zara, eta
auzo-lotsa sentidu dozu, eta amo-
rrua, baiña ixilik.

Ba egun batian, bixar akaso,
hori esan dotsun horri erantzun
eta bera deseroso ipiñiko daben
adibidia azalduko dotsazu. Komo-
didadia behar badogu eta danok
ulertzeko modua, zertan ez hizkuntza bakarra Europan? Inglesa
porrejenplo! Edo munduan txinera, gehixago dira ta! Eta horren
mesedetan zergaittik ez beste guztixak baztertu?!

Berak dakixan eta bizi daben gaztelania bigarren maillako
bihurtzeko prest ete dago? Hizkuntza eskubidea da, ala ez? Nor-
berana jokuan daguanian beste era batera ikusten dira gauzak,
kamarada! "Gure gaztelania bigarren maillara, zelan baiña!", esan-
go dau.

Geure sentitze horretan dago gakoa, jakiñarazi behar dotseu
inporta jakula. 

Bere eskubidia euki badaukanak, bestela, bestiendako begia
motz!

Begia motz

"Norberana jokuan
daguanian beste era
batera ikusten dira
gauzak, kamarada"

Oskar Elizburu

z a b a l i k

u s t e a k  u s t e
Arantzazu Ezkibel

Mexikoko golkoan izan den petrolio isuria dela-eta,
Obama AEBetako presidenteak BP British Petroleum
petrolio enpresa egin du gertatutakoaren erantzule.

Gertatutakoaren ondorioak ordaindu beharko ditu BP enpre-
sak. Haiek esan dute ordainduko dutela. Baina naturari
egindako kaltea nola ordain daiteke? Badago hori ordaintzeko
modurik? Asko, gehiegi irabazten dute petrolio enpresek;
hortaz, isunak ordaintzeko gertu daude, hala ere irabaziak
izaten jarraituko dute-eta. 

Nola ordain daiteke kaltea?

Darwin
Lotilandian

Joxe Aranzabal
http://goiena.net/blogak/faroa/

Hala deritzo Kepa Altona-
gak Darwin geurean
liburuan, eliza katolikoak

narkotizatutako Euskal Herria-
ri, Lotilandia, zeinak XX.
mendeko 80. hamarraldia etorri
arte ez baitzuen onartu eboluzio-
aren teoria, mende bat lehenago
Charles Darwinek formulatu
zuena Ingalaterran.

Lotilandian elizako zenbait
gizon itzaltsuk euskara harresi
gisa erabili zuten, kanpotik
zetozen ideia arrotzek errorik
egin ez zezaten gure artean. Giro
horretan, hiztegigile famatu
batek hitz bat asmatu zuen
zientzialari ingelesaren pentsae-
ra adierazteko: "darbinkeri", hitz
erabat iraingarria. Eta Darwi-
nek bezala pentsatzera ausartu
ziren euskaldun bakanak, Jean
Etxepare medikua kasu, bazte-
rreratu egin zituzten, isiltasunik
hotzenera kondenatuta.

Gustura irakurri dut, liburu
apala neurrian, baina ederto
erakusten du urte luzez Lotilan-
dian bizi izan dugun lainopea.

Ez da erraza
Anjel Lertxundi
http://berria.info/blogak/lertxundi/

Zapaterok, oso aire atsekabe-
tuz: "Ez da erraza horrela
mintzatu beharra herrita-

rrei". Krisia ukatzetik gaurdai-
noko bide luzea ere, ez zuen
erraza izango. Ez zuen erraza
izango ongizatea ukituko ez
omen zuen politika baten aldeko
diskurtsoari eustea, osti(kad)ak
eskuinetik, ezkerretik, eta
iparrorratzaren alde guztietatik
zetozkion bitartean. Ez zuen
erraza izango atzo no! zioen
tokian orain to! esatea. 

Zapaterok, oso aire atsekabe-
tuz: "Berberak dira krisiaren
sorrerarekin zerikusirik izan ez
dutenak eta orain krisiaren
ondorioak sufritzen ari dire-
nak". Berberak dira, bai, baina
hartutako neurriek eta egingo
diren mozketek krisia sufritzen
ari direnak zigortuko dituzte,
atzo iragarritako neurrietan ez
baitago bakar bat ere krisia
eragin zutenen kontra, ezta
errenta altuenei eragiten dionik
ere. Ez, ez, da erraza izango
horrela mintzatu beharra
herritarrei. Ezta aurpegira
begiratzea ere. 

Unai Busturia

m a r r a z k i z

b l o g - t o p k o p l a k

Eñaut Uriarte

Badatozela badatozela
hor dittugula gaiñian,
Pentekostiak heltzen jakula
jada hurrengo astian.

Espero be aurten egotia
jai ona eta girua,
nahiz eta krisi garai honetan
igual ez dan oparua.

Beste batzutan tokatu jaku
hemen hamaika halako,
ahal dan onduen igaro bihar
hala tokatzen dalako.

Bazkai herrikoirako errekorra
aurten lortu nahi dabela,
nik igandian badaezpada
erosi neban txartela.

700 pertsonantzat da aurten
ipini daben tokixa,
hortaz gaztiok ez dadukagu
ez juteko aitzakixa.

Norbera izan deila jaixetan
norbere giruan jabe,
beraz guztiok ondo pasatu
ahal bada pasatu gabe.

Hurrengo
astian
Pentekostiak
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Udala

Eskoriatzako
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Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan edo kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

LAGUNTZAILEAK

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 
diruz lagundutako aldizkaria



7GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a GUTUNAK 07

Usurbilgo Ituna
eta zaborren
kudeaketarako
alternatibak
Rebeka Ubera

(Aralar)
Elgeta

Zalantzarik gabe, zaborren
kudeaketarako alternatiba
egokiena ahalik eta zabor
gutxien sortzetik abiatu
beharko litzateke eta, beraz,
gaur egungo garapen eredu
kontsumista aldatu egin
beharko genuke. Garbi dago
aldaketa hori errotik egitea
ezinezkoa dela; izan ere,
desberdin pentsatu, desberdin
bizi eta erantzukizun maila
desberdina dugun pertsonok
osatzen dugu gizartea. Baina,
era berean, zalantzarik gabe
esan genezake asko egin
dezakegula, bai erakundeeta-
tik eta baita herritarrok ere,
zaborren kudeaketa iraunko-
rragoa eta osasuntsuagoa izan
dadin; sozialki eta ekonomiko-
ki. Horretarako, lehenengo eta
behin, prest egon behar dugu
herritarrei argi eta garbi
adierazteko sistema, teknolo-
gia eta eredu desberdinen alde
onak eta alde txarrak. Azken
finean, inor ez delako egia
absolutuaren  jabe.

Aralarren aburuz, zabo-
rren kudeaketaren gainean
herritarren artean zabaldu
den eztabaida faltsua da.
Faltsua eta murriztailea;
hainbat modu daudelako
hondakinen kudeaketarako.
Izan ere, faltsua da atez
atekoaren eta bosgarren
edukiontziaren arteko kon-
frontazioa sortu nahi izatea
bateraezintasuna azpimarra-
tuz. Ez da bata ala bestea;
biak izan daitezke baliaga-
rriak, baldin eta seriotasunez
eta eraginkortasunez aplika-
tzen badira.

Biak uztar daitezke, tokian
tokiko ezaugarrien arabera.
Erarik egokiena? Tokian-
tokian ahalik eta ondoen eta
gehien bilduko duen bilketa

selektiboa martxan jartzea.
Usurbilen bilketa hori atez
atekoaren bidez egin dela? Ba
primeran, aurrera! Txalotu
egin behar da usurbildarrek
egindako ahalegina, zaborrak
ahalik eta osasuntsuen
kudeatzeko. Baina garbi izan
behar dugu atez atekoa
bilketaren atalari baino ez
dagokiola eta zaborren
kudeaketak, aurreko eta
ondorengo beste fase batzuk
eskatzen dituela. Baina fase
guztiak, itxierako fasera
heldu aurretik zenbat eta
gehiago landu, orduan eta
ageriago azalduko da erraus-
teko planta bezalako teknolo-
gia zaharkituak sobera
daudela.

Aralar ez dago ados Foru
Aldunditik sustatu duten eta,
dagoeneko, garatzen ari diren
zaborren kudeaketarekin.
Zaborren kudeaketa zikloak
ez ditu, gure ustez, oinarriz-
koak diren irizpideak kon-
tuan hartzen. Ez du kontuan
hartzen hondakinen kudeake-
ta iraunkorra, iraunkortasu-
na bere zentzurik zabalenean
ulertuz, ingurumenari dago-
kionez, baina baita iraunkor-
tasun sozialari eta ekonomi-
koari lotutakoa; ezta hurbilta-
sun printzipioa ere –sortzen
diren tokitik ahalik eta
hurbilen tratatzea–; ezta
prebentzioa ere –zaborrak
ahalik eta gutxien sortzea
irizpide nagusi duena eta
horretan indarra egiten
duena.

Eredu horrek ez du azter-
tzen zein den gastu energeti-
koan aurreztu eta ahalik eta
energia gehien sortuko duen
eredua; ezta zein den gaikako
bilketa osotasunean kontuan
hartzen duena ere; ezta
azpiegitura erraldoiak ekidin-
go dituena...

Horren guztiaren oina-
rrian dagoena da errausketa-
ren aldeko erabakia duela
zenbait urte hartu zela.
Horrek esan nahi du azken
urteetan hondakinen kudea-
ketan izan diren aurrerape-
nak ez direla kontuan hartu.
Errausketaren beharra
baztertzen duten alternatiba

serioak gero eta gehiago dira
eta pena litzateke Europan
eraikitzen den azken errauste-
gia Gipuzkoan izatea.

Aralarren irudiko, urra-
tsez urrats, gakoa, lehenengo
eta behin, ahalik eta zabor
gutxien sortzean legoke. Beste
gako bat gure sailkapena egin
eta gero geratzen zaigun zabor
poltsan legoke.

Beraz, behin bilketaren
urratsa egin eta gero, bilduta-
ko horri aterabidea bilatzeko
orduan, sailkatze eta birbalo-
ratze sistema aurreratuen
aldeko apustua egin beharko
litzateke. Sistema horiek gaur
egungo edukiontzi berdeetan
jasotzen den zaborra berriz
sailkatze zirkuituan sartzea
ahalbidetuko lukete. Ondo-
rioz, azken gerakina murriz-
tuz neurri handi batean.
Kutsadura isurketa minimoak
dituzte, isurketarik eza ez
esatearren, eta energetikoki
eraginkorragoak dira. Azken
finean, energia berriztaga-
rrien aldeko apustua litzate-
ke. Horrez gain, tokian-
tokian ezartzeko aukera
legoke.

Sailkatze eta birbaloratze
sistemek bolumena %80ra
jaitsiko lukete eta birziklape-
na %90era hurbildu. Bertatik
aterako liratekeen metalak
eta beirak birziklatzeko
azpiegituretara bideratuko
lirateke. Energia frakzioak,
plastikoa, egurra eta materia
organikoa, berriz, errausketa
ez den balorizazio energetiko
plantara bideratuz; hots,
gasifikazio plantara. Horren
emaitza energia berriztaga-
rria izango litzateke. Gasifika-
zio planta horiek ez dute
furanorik, dioxinarik, nitro-
geno oxidorik isurtzen.
Zergatik? Aurretik metalak
kendu zaizkielako. Eta, oro
har, beraien kutsadura maila
askoz ere baxuagoa da, eta ez
da azpiegitura handirik
behar. Gainera, bioerregaiak
lor daitezke bertatik.

Gasifikazio planta hauek
errausketa plantetatik ongi
bereiztea nahiko genuke; izan
ere, hainbat herrialdetan
gasifikazio izena eman zaie

errausketa planta kamufla-
tuei.

Tokian tokiko sailkatze eta
birbaloratze azpiegiturekin
batera, konpostaje programa-
rekin jarraituko genuke.
Masa kritikoa heltzen den
tokietan, biometanizazioa
gehituz.

Azaldurikoa modu bat izan
daiteke zaborrak kudeatzeko
beste batzuen artean. Ez
diezagutela kontatu aukera
bakarraren ipuina errausketa
sartzeko.

Musakola jaiak
eta
baserritarren
kolaborazioa
Espe Agiriano Altuna
(Arrasate)

Auzoko baserritarrak bizi
guztian, baina batez ere
azkenengo bi hilabeteetan,
martxoaren hasieran haize
gogorrak etorri zirenetik,
basoak garbitzen ibili gara:
erori ziren zuhaitzak erretira-
tzen bideak libre uzteko, eta
bideak garbitzen; hau da,
auzoko baserritarren artean
egindako bideak garbitzen...
lan asko eginez eta kezkatuta
oraindik egiteko asko gera-
tzen delako.

Musakola jaiak iritsi dira
eta mendiko bizikletaren
irteera antolatu da...

Zorte handia izan dute
partaideek, ia dena garbi
topatu dute eta!

Zein polita den mendia
dena-dena garbi-garbia
dagoenean eta bideak daude-
nean!

Arrasateko bide
publikoak
M. Nieves Muñoa
Arrasate

Arrasateko Udalak lan polita
egin berri du bertako eta

inguruko bideen katalogazioa
berrituz eta bideak berrizen-
datuz. Orain, eta hemendik
aurrera, herritar guztioi
dagokigu bide hauek ezagutu,
erabili eta zaintzea, urteetan
zehar gure arbasoek egin izan
duten bezala.

Hala ere, momentu hone-
tan, katalogazio horretan
agertzen diren hainbat bide ez
daude erabilera publikorako
irekiak. Garagartza eta
Gesalibar aldeko hainbat
bidetan zehazki, bide horietan
aurrera eginda, Propiedad
privada delako kartel hori
batzuk daude jarriak, bertatik
jarraitzeko debekuarekin.
Kartel hauek trenaren lane-
tan diharduten enpresek jarri
dituzte, herritarrak bertatik
pasatzea ez dute gustuko eta.
Honekin argi ikusten da
beraiek bakarrik hartzen
dituztela erabakiak: zer
norena den erabaki, eta
herritarrontzako bide
publiko ditugunak "pribatiza-
tu".

Arrasateko bide publikoen
katalogoan dauden lauzpabost
bide daude egoera honetan,
gutxienez: Gesalibar auzoko
San Jurgi eta Parraia baserri-
tik gora doazen bideak
(Parraiatik gorako bidea
guztiz apurtu berri dute eta
bertatik oinez ere ezin da
pasa). Garagartzako Lete
baserritik Besaide alderako
bidea eta Garagartza auzotik
bertatik Besaidera doan
betiko bide naturala ere
egoera honetan daude, Leze-
txiki aldera igotzeko bideare-
kin batera. Azken bide honen
aldamenetik jaisten den
erreka txikia ere lehortu egin
da, bertatik hartzen baitzuten
Udalatxeko zuloa egiteko
behar izan duten ura.

Arrasateko bide publikoen
inguruan argitaratu den
katalogazioak jarraipen
zehatz bat eskatzen du, bertan
azaltzen diren bide zatiak
bere horretan mantendu eta
babestu behar direlako. Lan
hau Udalari ere badagokio,
bide publiko hauetan azaldu
diren kartel pribatuak kentze-
ko lanarekin batera.

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karak-
tere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin bate-
ra bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Barrenkalea 33 
20570 BERGARA

Telefonoa:
943 25 05 05

Faxa:
943 25 05 12

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com

Ondo ibili Pazkoetan!



ELKARRIZKETA08 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Mondragon Unibertsitateko Goi
Eskola Politeknikoan Ingeniaritza
ikasi duten 2009ko promozioko
diploma banaketa ekitaldia egin
zuten joan den egubakoitzean, hilak
7. Ekitaldira Juan Lopez de Uralde
Greenpeace Espainiako zuzendaria
gonbidatu zuen MUk. Eta bisita
aitzakia hartuta, hitzaldiaren aurre-
tik Lopez de Uralderekin egon ginen,
ingurumenaren gaineko hamaika
gairen inguruan berbetan. 

Klima aldaketa eta energia
berriztagarriak puri-purian
dauden gaiak dira. Zergatik?

Klima aldaketa bizi izaten ari
den planeta baten bizi gara, eta
aldaketa hori erregai fosilen
gehiegizko erabilpenak eragin
du. Hau da, ikatza, petrolioa eta
gasa larregi ustiatu dira; denbo-
ra tarte txikian, gainera. Hala,
krisi hirukoitz baten bizi gara
egun: krisi ekonomikoa, energe-
tikoa eta ingurumen-krisia.
Energia eredua aldatzeko ordua
heldu da, industrializaziotik era-
torria den eredu hau zaharkitua
geratu da-eta.

Hala, egun nagusi den eredua-
ri energia berriztagarriak dira
alternatiba bakarrak. Hain zuzen,
uraren, haizearen eta eguzkiaren
erabilpena dira alternatibak.
Honakoa da, orain bertan, giza-
diaren erronka handiena: klima
aldaketak txarrera egin ez dezan
eta aldi berean krisi energetikoa
areagotu ez dadin, nola alda gai-
tezkeen egungo eredu energetiko-
tik eredu berriztagarrietara. 

Bi kontzeptu horiek noraino
datoz bat?

Oso lotuta doaz. Azken fine-
an, klima aldaketa gertatzen ari
da gizadiak energia sortzeko gara-
tu duen ereduagatik. Biosferak
milioika urtetan lur azpian gor-
de duen karbono monoxidoa ener-
gia sortzeko ateratzen ari gara;
noski, biosferak tenperatura eta
presio egoera berezi batzuetan
erregai fosilak bihurtuta. Hala,
karbono monoxido hori atmosfe-
rara bueltatzen ari gara oso den-
bora tarte txikian. Atmosfera-
ren kutsadura hori da klima alda-
keta eragin duena.  

Debagoienean Abiadura Handi-
ko Trenak edo autobideak, esa-
terako, gure paisaia aldatzen ari
dira. Zer deritzozu?

Azpiegitura handiak egitera
garamatzan eredua krisian dago.
Azpiegiturak, bitartekoak izan
beharrean, helburua dira egun.

"Azpiegitura handiak, bitartekoak baino
gehiago, ekonomiarako helburuak dira"

Juan Lopez de Uralde > Greenpeace Espainiako zuzendaria

Ekonomiari bultzada bat emate-
ko obrak dira, hain zuzen. Eta kon-
tzeptu hori aldatu beharra dau-
kagu. Egun badira alternatibak
gure mugikortasuna ahalbide-
tzen dutenak, eta, noski, inguru-
menari kalte txikiagoa egiten dio-
tenak eta merkeagoak direnak.  

Zeintzuk, bada?
Bestelako tren eredu baten

sinesten dugu, Abiadura Handi-
ko Trenarena ez dena. Merkan-

zikinkeria hori disolbatzeko gai-
tasuna galtzen joan dira. Finean,
gure ibaien zikinkeriaren jatorria
da zikinkeria guztia errekara
botatzeko tradizioa.  

Azken hamarkadan gure urek
hobera egin dute. Nahiko hobe-
tu dira?

Euskal Herriko uren bilaka-
era oso interesgarria izan da.
Orain dela bi hamarkada kriti-
koa zen egoera, eta, urtetako lana-
ren ostean, asko hobetu da ura-
ren kalitatea. Egun, baina, hobe-
tzen jarraitzea oso zaila da; maila
batera heldu gara, non uraren
arazketa sistemak ez diren era-
ginkorrak. 

Horren aurrean, ekoizpen sis-
tema garbiak aplikatu behar dire-
la uste dugu. Hau da, edozein
ekoizpen prozesutan gero natu-
rak disolbatzen jakingo dituen
hondakinak sortzea da erronka.  

Eta amaitzeko, zein da Mexi-
koko Golkoko beste honda-
mendi bat ekiditeko modua?

Korporazioen gainean pre-
sio handiagoa egin behar da.
Azken urteetan ikusi dugu
gobernuek ez dutela korpora-
zioen aurrean hartu behar diren
neurriak hartzen. Neurriok har-
tzera behartu behar dituzte,
komunean dugun ondarea defen-
datu ahal izateko. Mexikoko Gol-
koa, gainera, izugarri aberatsa
den zona da. 

Eta ez hori bakarrik: badiru-
di hainbat ingurumen-politika
korporazioek eurek erabakitzen
dituztela, gobernuek beharrean.
Adibidez, itsaso zabalean egiten
diren petrolio-ustiapenen gaine-
ko erabakiak korporazioek har-
tzen dituztela dirudi. Horren adi-
bide garbia badugu: Barack Oba-
ma AEBetako presidenteak
Mexikoko Golkoko hondamendia
gertatu baino hilabete eskas lehe-
nago aditzera eman zuen ordura
arte debekatuta zeuden guneetan
ustiatzen hasiko zirela. Horrek
erakusten du lobby horien era-
bakiek Obamaren hitza baino
indar handiagoa dutela. 

Korporazioen erabakiak
gobernuen gainetik daudela
diozu, beraz. 

Askotan bai. Batez ere petro-
lioaren eta energien sektoree-
tan, gobernuek ez dute korpora-
zioen gainen presioa nahikoa egi-
ten. Eta gobernuen betebeharra
da guztion ondarea dena defen-
datzea. Eta ez dago ingurumena
baino ondare preziatuagorik. 

tziak eta pertsonak eramateko
balioko luke, ingurumenari askoz
kalte txikiagoa eginda. 

Deba ibaia Gipuzkoako zikine-
netakoa da. Nola azalduko
zenuke?

Orain gutxi arte, ingurume-
na dena jasateko gai zela uste zen.
Zabor guztia errekara botatzen
zen, duela ez hainbeste. Eta zabor
hori gero eta toxikoagoa egiten
joan den heinean, ekosistemak

Horrenbeste buruhauste sor-
tzen ari den Lurraren klima alda-
keta geldiarazteko energia berriz-

tagarriak erabiltzen hastea  –ura,
haizea eta eguzkia– "ezinbeste-
koa" dela uste du Juan Lopez de

Uralde donostiarrak, Greenpe-
ace Espainiako zuzendariak. Bes-
talde, Debagoieneko paisaia

aldatzen ari diren azpiegitura
handiak krisian dagoen eredu
batetik datozela uste du.  

Juan Antonio Lopez de Uralde, Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan, Amaian hitzaldia egin aurretik. J.B.

"Ekoizpen sistema
garbiak behar dira; gero

naturak disolbatzen
jakingo dituen

hondakinak sortuz
ekoiztea da erronka"
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AKUPUNTURA
INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

LORENZO M. JOOSTEN
Arrasate / Arrasate Pasealekua 29, Ezk behea / 943 79 29 13

ALBAITARIAK
ETXEBERRIA JULIO 
(DEBAGOIENEKO ALBAITARI OFIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

ANALISI KLINIKOAK
LABORRA ISABEL
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

BARNE MEDIKUNTZA
IRIGOIEN VICTOR
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

DENTISTAK
ANE LASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.
943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORTZ KLINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

ASTIAZARAN SOLOZABAL
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

BENGOA SAN MIGUEL ANGEL
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAVIGLIA SILVANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE IRURETA ANE MAITE
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65
Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

LOPEZ DE GOIKOETXEA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

MAZMELA BOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA
TAMAYO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea / 620 12 48 46 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK
INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA
GORASARRI ZUBIZARRETA, XABIER DOKTOREA
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA
AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11 / 943 08 11 00 / 695 78 19 21

LABORATEGI HOMEOPATIKOA
(JAVIER BARRENETXEA FARMAZIA)
Oñati / Kale zaharra 1 / 943 78 32 14

KIROPRAKTIKA ZENTROA
LARRAÑAGA ANDREA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

LOGOPEDIA
PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK
AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

OPTIKAK
BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

INSTITUTO OPTICO
Arrasate / Kale Barria 32 / 943 79 71 68

ORTOPEDIA
ORTO LAGUN
Arrasate / Kontzezino 2 / 943 79 89 34

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK
UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA 
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA
BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

PODOLOGOAK
ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKIATRA
GALLASTEGI PABLO
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

PSIKOLOGOAK
GARMENDIA LANDER 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

NUÑEZ TXOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

YOGA
AREDHANA YOGA ETA GESTALT 
PSIKOTERAPIA ZENTROA
Aretxabaleta / Santa Kurtz 24 / 616 96 57 95.

SAMADHI YOGA
Bergara / Masterreka 13, behea / 943 76 11 38 / 639 23 57 53

Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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Goiena, egoitza berrian Bergaran
Aurrerantzean, Bergarako Irizar jauregian beharrean,

Bergarako Ibarra 6n aurkituko gaituzue
(lehen, Arcelorren bulegoak), Labegaraietako elizaren ondoan.

Eskelak, zorion agurrak eta iragarki sailkatuak jartzeko,
edo beste edozertarako, bertan gaituzu.

SARRERA

Harrera: 09:30-13:00 / 15:30-18:00 Telefonoa: 943 25 05 05   Faxa: 943 25 05 12 www.goiena.com



LEIRE KORTABARRIA > OÑATI
Zubillagatik pasatzen den gune-
an ibaiaren urak bideratzeko
eta uholdeak saihesteko egiten
diharduten obrak azkenean bide-
ratuta daude, eta Udalak uste du
obraren zati ikusgarriena izan-
go den zubia –zubi modernoa,
ederra– abuztuan egin ahal izan-
go dutela lanak egiten dihardu-
ten Moiua eraikuntza enpresa-
ko langileek. 

Datorren astean aurreikusi-
ta daukate arduradunek obren
zati garrantzitsu bat egitea: zubi
horren taula eraikitzea. Berezi-
tasuna da ez dela eginda etorri-
ko eta gero ipiniko, baizik eta
lekuan bertan hormigoitu behar
dela. Obren zuzendari Fernando
Orotzek ematen digu azalpen
gehiago: "Hurrengo pausoak izan-
go dira altzairuzko arkuak jar-
tzea, zubiaren euskarria; segi-
dan, tiranteak. Hori egin eta gero,
oinezkoendako harlosaren
estruktura egingo dugu". Dena
bukatzen dutenean, Altuna ondo-
ko eta trenbide zaharreko zubiak
bota egingo dituzte.

Lanok beste zati garrantzitsu
bat zuten: Altuna ondoan dago-
en presaren kota jaistea, 2,6
metrora, eta hori eginda dago. 

UHOLDEAK SAIHESTEKO 
Zubia bukatutakoan, Zubillaga-
ko ibai aldea, Altuna inguru-
koa, ikusgarri geratuko da.

Ikusgarri, eta, are garrantzi-
tsuago: seguru. Izan ere, lanokin
Oñatiko Udalak bete gura duen
helburu nagusia da auzoari uhol-
deen aurrean babesa eman, eta
horiek saihestu. Datu estatistiko-
en arabera, Zubillagak uholde
arrisku oso handia dauka: 100
urtean behin ur-kolpe handia
jasango luke, eta orain arteko egi-
turak ez ziren egokiak arriskua
ekiditeko; urei eutsi baino gehia-
go, uholdeak lagundu egiten zituz-
ten egitura zaharrek. Hala, 1983an
eta 1992an, Zubillagak uholde
larriak izan zituen.

Oñatiko Hirigintza zinegotzi
Anjel Biainek dioen moduan,
zubi azpitik pasatzerakoan, "ur-
xafla oso altu geratzen zen, eta
samur egiten zuen gainezka.
Zubiak oso begi txikia dauka".

Auzotarrak hasi dira lanon
eragina igartzen; hala, joan den
negu latzean izandako elurte eta
euriteek eragin zituzten ur han-
diek ez zuten arazorik sortu.

ESPALOIA, ZABALAGOA
Lanok gorabeheratsuak izan
dira. Hala, 2006ko maiatzekoa da
proiektua, eta lanak urte hartan
egin gura ziren. Hainbat atzera-
pen izan dira, hortaz; tartean, sei
hilean etenda egon ziren, Eusko
Jaurlaritzako aldaketa tarteko,

lanon %75 Ingurumen Sailak
ordaintzen dituelako. Azkenean,
Moiua eraikuntza enpresa eta
Eusko Jaurlaritza ados jarri ziren
eta lanei berriz ekin zieten.

Teknikoki ere lan "konplika-
tuak" dira, Fernando Orotzek
dioen moduan: "Zubia oso moder-
noa da, eta oso berezia ere bai:
hormigoia lekuan bertan ipini
behar da, eta horrez gain, altzai-
ruzko arkuak ohi baino lodiago-
ak dira. Era berean, altzairua
injekzioz sartzen da barruan". 

Epeetan bakarrik ez, zubiaren
ezaugarrietan ere aldaketak egon
dira: bidegorria ere pasako denez,
espaloia 3,60 metrokoa izango da
alde bakoitzean, eta ez 2,26 metro-
koa, aurreikusi bezala.

Zubillagako zubia itxura hartzen
hasiko da: taula ipiniko dute laster

OÑATI > AZPIEGITURAK

HURRENGO
Taula ipini eta gero,
altzairuzko arku lodiak
ipiniko dituzte; gero,
euskarria eta tiranteak

SEGURTASUNA
Helburua da auzoa
uholdeetatik babestea,
eta neguko euriteetan
ikusi da eragina

BIDE ONETIK
Proiektua 2006koa da,
eta, atzerapen handien
ondoren, abuztuan
zubia gertu egongo da

Lanak oso aurreratuta daude, eta dagoeneko zubiaren forma ikusten da. LEIRE KORTABARRIA

DATUA

3,6
MILIOI EURO

Aurrekontua 3,6 milioi euro da
lan guztiak egiteko; Jaurlaritzako
Uraren Euskal Agentziak %75
jartzen du eta Udalak Aldundiaren
901.000 euro jaso ditu.

DATUA

42
METRO

Zubillagako zubi abangoardista 42
metro luze izango da; galtzada 7
metrokoa izango du, eta 3,60
metroko espaloia alde bakoitzean.
6 metro garai izango da.

ESANAK

"Zubi oso modernoa
da, eta berezia ere
bai: hormigoia lekuan
bertan ipini behar da,
eta arkuak ohi baino
lodiagoak dira"
Fernando Orotz > Lanen zuzendaria

Herriak
> ARETXABALETA
Euskerien Egunean
hainbat ospakizun
egingo dituzte
bihar, zapatua > 22

> ESKORIATZA
Aranburuzabalako
lanak bukatu dira;
320.000 euro
kostatu da > 24

> ARAMAIO
Ekainean egingo
dituzte eskolako
obrak, Udalak hala
erabakita > 26

> ELGETA
Eskola arteko herri
kirol txapelketan
ondo ibili dira
alebinak > 27

Arrasate > 12-15 Bergara  > 16-19 Oñati > 20-21  Aretxabaleta > 22-23
Eskoriatza > 24 Antzuola > 25 Aramaio > 26  Elgeta > 27 Gatzaga > 27



BAZeko langile eta administrari lanpostuetarako jaso dituzte eskaera gehienak. UBANE MADERA

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Udaleko lan eskaintza publikoak
"inoiz baino eskaera gehiago" jaso
ditu, Enplegu Sailak aditzera
eman duenez. Izan ere, Udalak
bete gura dituen 18 funtzionario
postuetarako 15 dira edozein
herritarri begira eskaini direnak.
Hau da, hiru lanpostu barne pro-
moziorako eskaini dituzte eta bes-
te 15ak lehiaketa publikorako
zuzendu dira. Hala, atzo eguerdian
emandako datuen arabera, 960
eskaera inguru jaso dituzte. 

Posta tradizionalaren edo
BAZen bertan entregatuz egin
dira eskaerak. Baina aurten

BAZen lan egiteko. Horiez gain,
honako lanpostu hauek egonkor-
tu gura ditu Udalak, besteak bes-
te: bi udaltzain, bi liburuzain
laguntzaile, Ingurumen Eskola-
ko irakaslea, ehorzlea eta peoia.
Postuok funtzionario izaera dute. 

ESKAERAK AZTERTZEN
Orain, eskaerak aztertzen dihar-
dute. Izan ere, eskaera bera egi-
teko bide ezberdinak erabili
dituzte batzuek. Gainera, eska-
tzaileen baldintzak betetzen diren
ere aztertzen dihardute.  

18 lanpostu bete gura
dituzte eta horietatik
15era edozein aurkez
daiteke; jasotako
eskaerek baldintzak
betetzen dituzten
aztertzen ari dira orain

ADMINISTRARI EDO BAZ-ERAKO
Orain arte aztertu dituzten eska-
eren arabera, herritar gehienek
izena eman dute administrari edo

berritasun nagusia izan da eska-
tzaileek Udalaren webgune
berrituan eskaera egiteko auke-
ra izan dutela. Bada, Internet

bidez jaso diren eskaera kopu-
ruak Enplegu Sailaren aurrei-
kuspen guztiak hautsi ditu: 643
eskaera jaso dituzte. 

LANA > ESKAINTZA PUBLIKOA

Lanpostu publikoetarako 960 eskaera
inguru jaso ditu Udal Enplegu Sailak

DATUA

643
ESKAERA, INTERNETEZ BAKARRIK

Enplegu saila aztertzen ari den
960 eskaera horietatik 643
internet bidez jaso dituzte.
Kontuan izan behar da Udalaren
webgunetik eskaera egiteko
aukera berrikuntza izan dela. 

AISIALDIA > KULTURA ESKAINTZA

J.B. > ARRASATE
Azken sei urteetan maiatzean egin
izan da Erdi Aroko azoka. Bada,
aurten ez da maiatzean egingo.
Arrazoia da, Udalak jakinarazi
duenez, Naparbideak elkarteare-
kin ez dutela akordiorik lortu azo-
karen data zehazterakoan.  

Erdi Aroko azokaren etorkizuna "airean"
dago eta maiatzean, behintzat, ez da egingo 

Azokako ikuskizun bat. GOIENKARIA

J.B. > ARRASATE
Joan den maiatzaren 7an itxi
zuen Txatxilipurdik udalekue-
tan izena emateko epea. Eska-
erak jaso eta lehen balorazioa
egin ostean, elkarteko kideak
"oso pozik" daude emaitzarekin. 

Orioko udaleku itxietarako,
esaterako, izenematea zabaldu
eta berehala bete ziren bi txan-
dak. Hori bai, udaleku irekietan
iaz baino ume gutxiagok eman

AISIALDIA > UDALEKUAK

dute izena. Txatxilipurdik uste
du horren arrazoietako bat izan
daitekeela kuotak garestiagoak
direla, udaleku irekiak astebe-
te luzatu dituztelako. 

UDALEKU "APARTENEN" BILA 
Azkenik, aisialdia euskaraz
eskaintzen duen elkarteak adie-
razi du euren esku dagoen "guz-
tia" egingo dutela udalekurik
"apartenak" eskaintzeko.

Txatxilipurdi pozik aurten
ere jasotako erantzunarekin
Udaleku irekietarako iaz baino haur gutxiagok
eman dute izena; hala ere, 240 ume izango diraUdalak eta

Naparbideak elkarteak
ez dute akordiorik lortu
data zehazterakoan 

ZALANTZAN
Orain arte Udalak Naparbideak
elkartearekin antolatu izan du
azoka. Hala, datak ez onartzeko
azalpen modura San Andresko
jaiak, Musakolako jaiak eta Mun-
dumira jaia maiatzean direla aipa-
tu ditu Udalak. Eta datozen urte-
ei begira, Jon Garai Kultura tek-
nikariak jakinarazi duenez,
azokaren etorkizuna "airean"
dago. Kontuan izan behar da bes-
te ospakizun bereziren bat egon
denean azokako parte-hartzeak
behera egin duela, nabarmen.

12 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14aARRASATE

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

• Lurrindegia

• Kabina 

• Fotodepilazioa 
Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56Musakola auzoa 26. Kataide Industrialdea 5. pabilioia. 214 posta-kutxa • ARRASATE

Tel.: 943 79 78 15  / 943 77 10 42 Faxa: 943 77 14 76  

* Elektragaiak
* Instalazioak
* Automatismoak

* Proiektuak
* Argiztapena
* Bobinaketak

Elektrizitatea
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Iturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

Gesalibar auzoa z/g.
Tel.: 943 79 99 61 • ARRASATE

MEKANIKA, TXAPA ETA PINTURA

IBABE GARAJEA
Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE

EGUBAKOITZA, 14
10:00 Kanpaiak eta kohete jaurtiketa.
10:15 Haurrendako kirol jokoak. 
11:30 Danborrada, Arizmendiko
umeekin.
17:00 Merienda haur
guztiendako, gazte txokoan.
17:30 SPINNING MASTER
CLASS saioa kiroldegian,
kanpoko patinajerako aterpean.
17:30 Pintxo dastaketa herri eskolan,
Ekin-ek antolatuta.
17:30 Ikurrina igotzea. Buruhandiak,
kilikiak eta gaiteroek lagunduta.
Alkatetzatik gozokiak botako dira. 
19:30 Auzoko jubilatuendako afaria
Al-Andalusen.
23:00 Rock kontzertua LINED eta
ANGER taldeekin, San Antolin plazan. 
23:00 Berbena KAIXOrekin, San
Isidro eliza ondoan.

ZAPATUA, 15
11:00 Meza nagusia San
Isidro elizan. Ondoren,
abesbatza eta luncha San Isidro
elkartean. 
11:30-13:30 Puzgarriak San Antolin

plazan. Patata tortila lehiaketa,
gazteendako. 
12:00 KENPO ERAKUSTALDIA Ziar
Ola elkartearen ondoko plazan.

12:00 Umeendako ASTO JAIA
Auzoherrin. Txikiteoa
gaiteroekin. Jubilatuen
etxetik irtengo du astoak.

13:30 Urrezko astokiloa. 
14:00 Baserritarren bazkaria.  

15:00 HERRI BAZKARIA San Isidro
eliza ondoan. 
17:00 Herri kalejira.
17:00-20:00 Puzgarriak San Antolin
plazan. 
18:00 San Isidro Sokatira saria.
19:30 Buruhandiak, gaiteroekin. 
23:00 LOS CRETINOS eta BITTER
HONEY taldeen rock kontzertua.

DOMEKA, 16
11:30-13:30 Puzgarriak.
11:30 Gimnasia erritmiko
erakustaldia, kiroldegian. 

18:30 Txikiteoa, otxote
Txorbelako kideen kantuekin.

22:30 Azken traka, suzko errubera
eta sorpresak, Paseo Maritimoa-n. 

Egitaraua, egubakoitzetik domekara arte

Gaur hasi eta domekara
arte ez da aspertzeko
astirik izango; ez dute
eguraldi onik iragarri,
baina auzotarrek
festarako gogoa dute

OSPAKIZUNAK > MUSAKOLAKO JAIAK

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Musakolako jaiak bereziak dire-
nik ezin da ukatu. Herriko beste
auzoetako jaietan ez moduan,
auzotarrak asko inplikatzen dira
jaiek aurrera egin dezaten. Eta,
finean, horregatik dira Arrasa-
teko auzoetako jaien artean fes-
tarik arrakastatsuenak. 

Iazko jaietan eguraldia ezin
hobea izan bazen ere, aurtengo
iragarpenek kontrakoa diote,
erabat. Euriak eta tenperatura
freskoak, baina, ez dute Zigorro-
lakoen festa gogoa uxatuko. 

Aurten ere aste bukaera osorako
parranda gogoz etorriko da astoa 

ASTOA, HERENSUGEAREN GAINETIK
Musakolakoek Ziorla indepen-
dentea aldarrikatzen dute; astoa
da euren ikurra, eta ez herensu-
gea. Independentzia aldarrika-
pen horren adibide garbia da aur-
tengo jai egitarauaren portada:
Eroski atzetik ateratako argaz-
kian, itsasoa jarri diote auzoari,
saihesbidearen ordez. Umorerik
ez zaie falta, behintzat. 

Izan ere, auzotarrek urte oso-
an zehar, eta jaietan bereziki,
kantatzeko ohitura duten ereser-
kiak ere argi dio: Es en en Ziorla
donde reina la alegría, es en Zior-
la donde reina el buen humor...

URREZKO ASTAKILOAREN SARIA 
Jai egitarauaren barruan joan
den domekako BTT irteera eta
eguazteneko erretiratuendako
mus, briska eta tute txapelketen
finalak ere sartu dituzte, baina
gaur, egubakoitza, hasiko dira
jaietako ekitaldi potoloenak. Eta,

noski, domekara arte festa giro-
ak ez du etenik izango. 

Jesus Mari Apraitz auzo alka-
teak hiru ekitaldi nabarmendu
ditu, beste ekitaldiak ahaztu
barik: herri bazkaria, San Isidro
sokatira sari nagusia eta, "mun-
du osoko kategorian", Urrezko
Astakiloaren saria. Sari prezia-
tua da auzotarren artean; hone-
la azaltzen du Apraitzek: "Urte
osoan zehar auzoaren alde egin-
dako lanagatik Jai batzordeak
auzoko bati ematen dion saria da,
esker onez ematen zaiona". 

Azken ordura arte Jai batzor-
deak ezkutuan gordetzen du nor
den Urrezko Astakiloa. Hala, sari
banaketara –bihar, zapatua, auzo
alkatetzan (13:30)– disimulu osoz
gonbidatzen dute sariduna, eta,
joaterik ez badu, batzordeak jaie-
tan zabaltzen du lau haizeetara
protagonistaren izena. Joaterik
ez badu, edozein unetan ematen
diote hain sari preziatua.

J.B. > ARRASATE
Ori mendiaren magalean, men-
diaren azpian, dago Iratiko basoa.
Eta Arrasateko Irati elkartetik sor-
tu da Orhipean kultura eragintza
taldea; hortik izena. Zazpi hilabe-
te inguruko ibilbidea du taldeak,
eta hamaika ekitaldi antolatu dituz-
te. Biharko, esaterako, egun oso-
rako egitaraua prestatu dute. Iago
Cascon elkarteko kidearekin egon
gara, elkarteaz eta biharko jaiaz
berbetan.

Nola sortu zen Orhipean?
Irati elkartean eta tabernan

ibiltzen garen talde bat elkartu, eta
bertako kultura eskaintza dinami-
zatzeko sortu genuen Orhipean,
iazko urrian, eta ordutik hona
hainbat ekitaldi antolatu ditugu. 

Hasiera fasean zaudete, beraz.
Bai. Dagoeneko legalki eratu

gara eta taldeak erritmoa hartua

"Hasiberriak gara, bai, baina ekintzak
antolatzeko orduan erritmo ona daramagu"

Iago Cascon > Orhipean elkarteko kidea

du. Hasiberriak gara, bai, baina
ekintzak antolatzeko orduan errit-
mo onean goazela esango nuke. 

Zenbat ekitaldi antolatu ditu-
zue orain arte?

Zenbait kontzertu, ikastaro-
ak eta hitzaldiren bat edo beste. 

Iago Cascon, biharko gonbita egiten. J.B.

Garbigune
ondoan
udaltzainek
hiru atxilotu 
J.B. > ARRASATE
Udaltzaingoak errumaniar
jatorriko hiru lagun atxilotu
zituen martitzen iluntzean
Garagartzara bidean dagoen
garbigunean. Adierazi dute-
nez, patruila batek material
ezberdinak –kobrea, alumi-
nioa eta burdina, besteak bes-
te– lapurtzen ikusi zituen.

BATEN ATZETIK JARRAIKA 
Ustez lapurtzen zeuden hiru
pertsonetatik bi lapurretan
atzeman eta berehala atxilo-
tu zituzten. Bestea, baina, ihes
egiten saiatu zen, errekara
sartuz. Ordu erdi geroagobaso
inguruan aurkitu zuten. Hiru
susmagarrietatik bat adin txi-
kikoa da.

LAPURRETAK

> ARIZMENDI
Batxilergoko lehen
urteko ikasleen moda
desfilea gaur Amaian
Urtero moduan, Arizmendi
ikastolako batxilergoko lehen
urteko ikasleek moda desfilea
egingo dute gaur. Helburua da
datorren urtean egingo duten
ikas bidairako dirua lortzea.
Amaia antzokian izango da,
18:30ean. Sarrera bost euro
ordaindu beharko da. 

> SUDC
Uribarri irabazle
Danok-Bat elkarteko
mus txapelketan
Danok-Bat elkarteko 75. urteu-
rrenaren barruan antolatuta-
ko elkarte arteko mus txapel-
ketan Uribarri ordezkatu zuen
bikotea izan zen onena, fina-
lean Santa Marinako elkarte-
ari irabazita. Hirugarrena
Danok-Bat izan zen eta lauga-
rrena, Alkartu. 13 elkartek
hartu zuten parte. 

Nondik lortzen duzue ekin-
tzok antolatzeko dirua?

Ez dugu inongo dirulagun-
tzarik eskatu; datorren ikastur-
tean eskatuko ditugu. 

Metxeroak-eta atera ditugu,
baina diru iturri nagusia eguba-
koitzero Irati tabernan jartzen
ditugun pintxoak dira.  

Bihar egun handia izango
duzue. Zein da egitaraua?

Udazkenean eta neguan egin
izan dugu jaia; orain udaberriko-
aren txanda da. Goizean mural
bat egingo dugu, Irati kanpoko
salmoi koloredun horma behin-
goz apaintzeko. Gero, haurrenda-
ko jokoak izango dira eta horren
ostean, trikipoteoa. Bazkaltzeko
parrilada egingo dugu eta egural-
diak ez badu laguntzen, elkarte-
an jango dugu. Azkenik, Never
Surrender-ek joko du, taberna
barruan.



z a l d i b a r

EMAITZAK

Betrayer-Iriztu 3-3
Abokajarro-AT Celaya 6-4
Dribling-Lasagabaster 2-1
McAwenDauen-Dublin 3-1

PARTIDUAK

Maiatzak 15, zapatua Epaileak
10:30 AT Celaya-Dublin Antolatzai.
11:30 Dribling-Betrayer Antolatzai.
12:30 Abokajarro-McAwenDauen Antola.

Maiatzak 16, domeka Epaileak
12:30 Iriztu-Lasagabaster Antolatzaileak

SAILKAPENA (A TALDEA)

1.
2.
3.
4.

Abokajarro . . . . . . . . . . . . 
McAwen Dauen . . . . . . . . . 
Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . 
AT Celaya . . . . . . . . . . . . . . 

3
3
0
0

1
1
1
1

Hutsetik hasita,
batzuek ederto
ekin diote fase
berriari

Liga erregularreko
txapeldunak saria izaten
badu ere, hurrengo fase
erabakigarrian ez du
aparteko eraginik, eta
talde horrek berriro hasi
behar du hutsetik lanean. 

Hala, fase berrirako
aurrealdeko postuetan
sailkatu ez ziren taldeeta-
ko batzuek bikain hasi
dituzte final-laurdenak;
ezuste bat baino gehiago
egon dela, alegia. B
multzoan baino gehiago,
A multzoan egon dira
ezuste horiek. Izan ere,
Dublin oso indartsu ibili
zen liga erregularrean,
baina azken orduan
sailkatu zen McAwen
Dauen taldearen aurrean
galdu egin dute astebu-
ruan (3-1). Eta ligan txarto
ibili barik fase berria
bikain hasi duen beste
talde bat Abokajarro da,
oraingoz A multzoko lider.
Hau, baina, hasi baino ez
da egin. 

P J

SAILKAPENA (B TALDEA)

1.
2.
3.
4.

Dribling . . . . . . . . . . . . . . . 
Iriztu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Betrayer. . . . . . . . . . . . . . . 
Lasagabaster. . . . . . . . . . . 

3
1
1
0

1
1
1
1

P J

Petti bakarlaria. GOIENKARIA

Pettik
emanaldi
akustikoa
Gure Lekun
X.U. > ARRASATE
Bihar, zapatua, Petti bakar-
lariak kontzertu akustikoa
egingo du Gure Leku taber-
nan (23:00). Berako abesla-
riaren azken lana 2009koa da,
Barrence Withfield kantari
estatubatuarrarekin estudio-
an sartu eta Petti & The Blo-
odyhotsak diskoa grabatu
zutenekoa. Folk kantu bilu-
ziak, blues gordina, soul ilu-
na, pop harribitxiak... Ikus-
teko dago zapatuan zerekin
harritzen dituen entzuleak.

ONDOREN, ROCKA 
Pettiren emanaldiaren ondo-
ren Mansilla Rock disko-jar-
tzaileak girotuko du Arrasa-
teko tabernan zapatu gaua.

KONTZERTUA

Governors
eta UK Bill
taldeak 3
aretoan 
X.U. > ARRASATE
Gaur, egubakoitza, Gover-
nors eta UK Bill taldeak 3 are-
toan izango dira kontzertua
eskaintzen (23:00, 7 euro).

Arrasateko boskoteak
azken lana aurkeztuko du
etxeko jarraitzaileen aurrean,
Frenetikodrome izeneko dis-
koa.

UK BILL, AÑORGAKOAK 
Governorsekin batera Añor-
gako UK Bill taldeak joko du.
Talde hori 2005ean sortu
zuten, Utikan, Asgarth eta
Lauroba taldeetako jendea
batuta. Añorgakoen azken
lana, Paradisu sekretua,
entzun ahal izango da 3 are-
toko taula gainean. Horren-
bestez, gura beste rock gaur
gauean Arrasaten.

KONTZERTUA

> SPINNINGA
Gaur egingo dute,
Musakolako jaien
barruan, spinning saioa
Gaur, egubakoitza, egingo dute,
17:30ean hasita, San Isidro spi-
nning master class, egizu festa!
saioa. Hala, AUKEAkoek bat egin
nahi dute Musakolako jaiekin,
baina kirola egiteko proposamen
batekin; izan ere, ondoren egon-
go da biharamuna izateko astia.

Spinningeko saio horretan 55
lagunendako tokia izango da eta
kiroldegi kanpoan egingo dute.

> ERRUGBIA
Errugbi Tag Txapelketa
egingo dute, genero
berdintasunaren alde
Errugbian jokatu nahi duten guz-
tiendako egongo da lekua bihar,
zapatua, Mojategin, ARTko lagu-
nek antolatu duten genero ber-
dintasunaren aldeko Errugbi Tag
Txapelketan (16:30).

Errugbi tag delakoa kontzep-
tu berria da, kontaktu fisiko barik
egiten den jokoa. Trebetasunez-
ko kirol azkarra da, modu adis-
kidetsuan zein lehiakorrean prak-
tikatzeko egokia. Izenematea txa-
pelketa aurretik egingo dute.

X.U. > ARRASATE
Joan den astean egin zuten Eus-
kadiko atletismo txapelketa,
eta pertikarekin salto bikaina
eginda (3,66 metro) Maialen
Axpek Euskadiko errekorra
ondu zuen –Estatuko urteko
marka onena–. Lore Marrek
ere salto ona egin zuen (3,50),
kontuan izanda denboraldi
hasiera dela; zilarra jantzi zuen. 

ATLETISMOA > EUSKADIKO TXAPELKETA

Urrea eta zilarra eskuratu
zituen, baita ere, Oihane Urtze-
laik (luzera saltoan 5,05; salto
hirukoitzean 11,44); 4x100eko
erreleboan ere azkarrenak izan
ziren Atletiko Kanpanzarko nes-
kak. Gizonezkoetan, aipatzekoa
da Iñigo Uribarrenek salto hiru-
koitzean egindako marka
(13,73). Marka horiekin Espai-
niako txapelketan izango dira.

Maialen Axpek Euskadiko
errekorra ondu du Anoetan

Mojategin egingo duten omenaldian beteranoen
hainbat partidu jokatuko dituzte, 11:30ean hasita

FUTBOLA > OMENALDIA

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Hamarkada hauetan luengotarrek
Arrasateko klub gehienetan har-
tu dute esku. Eta horregatik batu
dira Mondra, Ointxe!, Arrasate
Atletiko taldea eta lehengo Pedrus-
ko futbol taldea, hain zuzen, luen-
gotarren omenaldia prestatzeko.

Luengo familiari omenaldia
egingo diote kirol taldeek bihar

Bihar Mojategiko zelaian egin-
go duten omenaldia, baina, Mari
Carmen Gabaraini dago bereziki
zuzenduta, hamahiru seme-ala-
baren ama, eta 1981ean hil zen Ber-
nardino Luengoren emaztea.
Haiek izan ziren familia kirolza-
le horren erreferente –Bernardi-

no disko jaurtitzailea eta atletis-
moko epaile izan zen.

BETERANOEN PARTIDUAK
Hala, 11:30ean hasita bi futbol par-
tidu izango dira: lehenengoan,
luengotarrek osatutako taldeak
Pedruskoko jokalari ohien kontra
jokatuko dute; ondoren, Mondra-
ko emakumezko beteranoek osa-
tutako taldeen txanda izango da.
Luncha egongo da ondoren.

Luengo anai-arrebak Arrasateko futbol, saskibaloi eta atletismo taldeetako partaide izan dira. PATXI DE ANDRES

ARRASATE BERRIAK14 GOIENKARIA
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IGARLEA - MEDIUMA

Edozein arazo konpontzen
dut, nahiz eta zaila izan:
maitasuna, lana, arazo 
familiarra...

672 55 14 44
945 10 94 03 
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VIRGINIA ile apaindegia • ARIGARA iturgintza • ARGI PLASTIK • AZK 
BERANGO dekorazioa • BEVERLY taberna • EGUREN arraindegia 

ILUNA taberna • IMANOL iturgintza • IOSU taberna • JEY JULLIVER taberna
JOMA • KORTABARRIA harategia • ESTRELLA taberna • LIRAIN ile apaindegia 

MENETA taberna • MUSAKOLA elektrizitatea • MUXA gozoak 
TXINATO taberna • ZIORLA taberna • GAINDEGI jatetxea

OONNDDOO PPAASSAATTUU JJAAIIEETTAANN!!

Maiatzak 14, egubakoitza, Erretiratuen Eguna
Egun osoan kohete jaurtiketa.
10:00 Kanpai errepika eta kohete jaurtiketa, jaiak hasi direla iragartzeko.
10:15 Haurrentzako kirol-jokoak auzoko eskoletan.
11:30 Danborrada, Arizmendi ikastolako umeekin.
11:30 Meza Nagusia San Isidro elizan.

Ondoren, abesbatza eta herritarrentzat luncha San Isidro elkartean.
17:00 Herri merienda auzoko haur guztientzat. 

Gazteendako jolasak. Gazte txokoan.
17:30 SPINNING MASTER CLASS, Musakolako kiroldegian, kanpoko patinaje

aterpean. Monitore adituak. Doan eta opariak parte hartzaileei. 
Dutxak kiroldegian.

17:30 Pintxo dastaketa, EKINek antolatuta, auzoko herri eskolan.
17:30 Ikurrina igotzea. Buruhandiak, kilikiekin eta gaitariekin batera. 

Alkatetzatik gozokiak botatzea.
19:30 Auzoko erretiratuentzako jai-afaria Al-Andalus kultura elkartean.
23:00 Rock kontzertua: LINED eta ANGER. San Antolin plazan. 

Berbena bat San Isidroko eliza ondoan, KAIXO taldeak alaituta.
00:00 BER-TA-RA

Maiatzak 15, zapatua, San Isidro eguna (Koadrilen Eguna) 
Egun osoan kohete jaurtiketa.
10:00 Eguzki eta eguraldi ona.
11:30-13:30 Puzgarriak San Antolin ikastolan.

Gazteentzako patata tortilla lehiaketa.
12:00 Kempo erakustaldia. Ziar-Ola elkartearen ondoko plazan.
12:00 Umeendako Asto jaia, auzoko herri eskolaren inguruan.

Herri txikiteoa, gaitariek alaiturik. Erretiratuen etxeko tabernatik 
irtengo da astoa. Mesedez, ordurako azaldu.

13:30 Mundu osoko kategorian, Urrezko Astokiloak eman eta jartzea.
14:00 Baserritarrek euren zaindariaren omenezko bazkaria egingo dute.
15:00 Herri bazkaria San Isidro eliza ondoan Musakolako txarangak alaituta.
17:00 Herri kalejira.
17:00-20:00 Puzgarriak San Antolin ikastolan.
18:00 San Isidro sokatira sari nagusia.
19:00 Arrasate Musika Eskolako Banda Txikiak eta talde instrumentalek 

kontzertua eskainiko dute Santa Teresa elizan.
19:30 Buruhandiak gaitariekin batera.
23:00 Rock kontzertua: LOS CRETINOS eta BITTER-HONEY.

Berbena San Isidro eliza ondoan, KAIXO taldeak alaituta.
Gauerdian Hainbat moda-ikuskizun auzoko pertsonaia xelebreenekin. 

Maiatzak 16, domeka (Pobre de mi)
10:00 Eguzki eta eguraldi ona.
11:30-13:30 Puzgarriak San Antolin ikastolan.
11:30 Gimnasia erritmiko erakustaldia Musakolako kiroldegian.
12:30 Txikiteoa, Ardoa Barrura txarangarekin alaituta.
18:30 Otxote Txorbelak Musakolako tabernetan zehar txikiteoa

girotuko du kantuan.
18:30 Kalejira Ardoa Barrura txarangarekin, betiko lekuetan.
22:30 Azken traka Paseo maritimo-an.

Suzko erruberak, sorpresa ikusgarria, agurra eta amaiera, 
Datorren urtera arte.

ZIGARROLAKO JAIAK 2010
ARRASATE



Eduegi baserria VII. mende hasierakoa, gotiko-berpizkunde garaikoa. GOIENKARIA

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Eusko Jaurlaritzako Kultura, Gaz-
teria eta Kirol sailburuordetzak
Eduegi baserria monumentu izen-
dapenaz kultura ondasun dekla-
ratzen duen dekretua aldatzeko
espedienteari hasiera eman dio.

Urtarrilaren 27ko 16/2004
Dekretuaren bitartez monumen-
tu kategoriako kultura ondasun
izendatu zuten San Kristobal auzo-
ko Eduegi baserria, eta haren
babes-araudia ezarri zuten. Bada,
Kultura Sailari bidalitako idatzi
baten, baserriaren babes-araudia
aldatzeko eskaera egin dio Euskal
Trenbide Sareak, "kultura onda-
sunaren babesa eta Euskadiko
trenbide sare berria (Euskal Y-a)
bateragarri egiteko asmoz.

Hala, Euskal Trenbide Sareak
egindako eskaera baloratu ondo-
ren, babes-araudiaren 9. artikulua
berridaztea proposatu dute eta
Kultura, Gazteria eta Kirol sail-

Ebazpena Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argi-
taratu eta biharamunetik hasita
20 eguneko epea zabalduko dute
alegazioetarako. 

UDALAK, ALEGAZIOA
Udal arduradunek alegazioa pres-
tatzen dihardute, Jaurlaritzaren
erabakiarekin ez daudelako ados.
Mikel Elkoroborezibar Kultura
Ondare batzordeburuak hau esan
du: "Ez dugu ondo ikusten base-
rriaren babes-araubidea aldatzea;
izan ere, Eduegi moduko base-
rriak erabateko babesa behar du
duen balioagatik. Alegazioa pres-
tatzen dihardugu eta epea zabal-
tzen dutenean aurkeztuko dugu".  

BASERRIKOAK, KEZKATUTA
Eduegiko Pilar Garitanok hau
uste du: "Garrantzi handiagoa
ematen zaio etxeari etxe barruko-
ei baino". Azaldu du AHTren egun-
go trazatua, etxearen beheko alde-
tik doana, aurrekoa baino – goiko
aldetik zihoan– "askoz kaltega-
rriagoa" dela eurentzat zein auzo-
arentzat. Bestalde, azpimarratu du
kezkatuta daudela: "Ez dakit ze bizi
kalitate izango dugun trenare-
kin", esan du. Eta gehitu du: "Des-
jabetzan ere pentsatu dugu. Etxea
erakundeen esku geratuko litzate-
ke eta guk, behintzat, kalte-ordai-
na jasoko genuke. Ez da batere
erraza argitasunez pentsatzea...".

San Kristobalgo
baserria kultura
ondasun deklaratzen
duen dekretua
aldatzeko
espedienteari hasiera
eman dio Jaurlaritzak  

eragindako ingurunearen paisaia
lehengoratzeari buruzko proiek-
tua idaztea, honako alderdi hauek
jasoko dituena: lurperatutako
uztarri bat exekutatzea; dardarak
saihesteko lubaki barrubete bat
exekutatzea; hala badagokio,
lehengo sarbidearen antzeko tra-
zadura izango duen bide berri bat
exekutatzea, behar bezala inte-
gratuta eta behar diren bertako
larre eta zuhaitzak landatuz. Base-
rriko inguruneak landa itxurari
eutsi beharko dio".

buruordetzak ebazpen bidez hasie-
ra eman dio dekretua aldatzeko
espedienteari.

ALDAKETA 9. ARTIKULUAN
16/2004 Dekretuko III. eranskine-
an finkatzen dira baserriaren ba
bes-araubideak eta horien 9.
artikuluan debekatutako esku-
hartzeak. Hain justu ere, honakoa
debekatzen du: "Inguruan esku-
hartzea, baserria erraz ikustea
eragotziz edo bere ingurua ande-
atuz; eta hiri-altzari eta bide handi-

ak ezarriz. Baserriko inguruneak
landa itxura mantendu behar du". 

Ebazpen berriak, berriz, 9. arti-
kulua honela idaztea proposatzen
du: "Baserriaren ikuspegia
murrizten duten edo ingurunea
hondatzen duten esku-hartzeak,
hiri-altzariak eta bide handiak
barne. Dena den, onargarritzat
joko dira interes orokorreko bide-
azpiegiturak, betiere eskura dau-
den ingurumen-teknika onenak
aplikatuz aski neurri zuzentzaile-
ak sartzen badira, besteak beste

ONDAREA > BASERRIA

Eduegiren babes-arauak aldatuko
dituzte AHTrekin bateragarri egiteko

Domekan meza egongo da San Migel baselizan

M.B. > BERGARA
Bihar, zapatua, eta etzi, domeka,
askotariko ekitaldiak egongo dira
Zubiaurre eta Martoko auzoe-
tan, Asentsio jaien barruan.
Bihar, zapatua, salda eta txori-

zoa emango dute 11:00etan
Zubiaurren. 12:00etan herri txi-
kiteoa egongo da eta 16:00etan,
mus txapelketa. 18:00etan, berriz,
buruhandiak egongo dira eta
bukatu eta gero, San Migel-pe

elkarteak txokolatea emango die
bertaratzen direnei. 19:00etan
toka txapelketa egongo da eta
20:00etan, txikiteoa. Egunari
amaiera emateko, 23:00etan dan-
tzaldia egongo da.

Domekan diana joko du Udal
Txistulari Bandak, 09:00etan.
Ordu berean txokolate jana egon-
go da eta gero, San Migelera oinez
igo ondoren, meza entzuteko
aukera ere egongo da. 

Asentsio jaiei amaiera ema-
teko, tute txapelketa egongo da,
16:00etan.

AUZOAK > JAIAK

Asentsio jaiak asteburuan
Zubiaurren eta Martokon

M.B. > BERGARA
Pazkoetan balkoian ikurrina
jartzeko dei egin du Bai Euskal
Herriari taldeak. 

Herritar guztiei egiten die-
te dei "gure ikurra den ikurri-
na" balkoian jartzeko maiatza-
ren 21ean hasi eta 25era bitar-

JAIAK > MENDEKOSTEAK

tean. Hori horrela izanik, iku-
rrinak jarriko dituzte salgai
sei eurotan herriko hainbat
lekutan: Bolu, Arrano eta Pol-
Pol tabernetan eta Konde Pana-
derokua –Burdilaten eta Espo-
loian– eta Mila okindegietan,
hain justu ere.

Pazkoetan ikurrina balkoian
jartzeko dei egin dute
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o h a r r a k

HITZALDIA
> Zaintzailea nola zaindu azal-
duko dute bihar, zapatua  

Cuidado del cuidador dela-
ko hitzaldia egingo du bihar,
zapatua, 17:00etan, Blanca Gar-
tzia adituak, Jesusen zerbitza-
rien egoitzan. Gero, Geriatria
Laguntzaile diplomak banatu-
ko dituzte Caritaskoek.  

UDALA
> Labegaraieta kiroldegiko taber-
na lehiaketara atera du Udalak  

Labegaraietako kiroldegi-
ko instalazioei erantsitako
tabernaren ustiaketa eta haren
kirol esparruen kontrol eta gar-
biketa kontratatzeko deialdia
egin du. Eskaintzak erregistro
orokorrean aurkeztu beharko
dira hilaren 26ko 13:00ak baino
lehen. Lizitazio oinarria dira
urteko 15.690 euro, BEZa kan-
po. Baldintzak eskura daitezke
udaletxeko idazkaritzan eta
www.bergara.net helbidean.

UDALA
> Adin txikikoekin lan egiteko zer-
bitzua kontratatzeko deialdia

Udala kontratatzekoa da
adin txikiko eta gazteen inguru-
an egon daitezkeen arrisku ego-
erei aurre hartzeko zerbitzua.
Eskaintzak udaletxeko erregis-
tro orokorrean aurkeztu behar-
ko dira hilaren 26ko 13:00ak bai-
no lehen. Lizitazio oinarria dira
urteko 53.450 euro, BEZa kanpo.
Baldintzak eskura daitezke uda-
letxeko idazkaritzan eta
www.bergara.net helbidean.

JAIALDIA
> 12-14 urte artekoendako jaial-
dia bihar Zabalotegin  

Udalak antolatu du eta izan-
go da 18:30-21:30 ordutegian. 

MATRIKULA
> Musika Eskolak zabaldu du
2010-2011rako matrikula epea  

Maiatzaren 28ra arte egon-
go da zabalik. Instrumentuak
ikasteko eta musika eskoleta-
rako eman daiteke izena. Izena
emateko edo informazio gehia-
gorako jo Musika Eskolara edo
deitu 943 76 57 80 zenbakira, aste-
lehenetik egubakoitzera, 15:30-
19:30 ordutegian.

HITZALDIA
> Baserriaren jatorriaren gaine-
ko hitzaldia hilaren 29an  

Baserriaren jatorria eta gaur
egun delako hitzaldia egingo
dute hilaren 29an, 12:00etan, Pol-
Pol tabernan. Hizketaldia anto-
latu dute Garmendia Ardoek.

ZERGAK
> Ondasun higiezinen gaineko
zerga ordaintzeko epea zabalik   

Borondatezko epea da ekai-
naren 30era arte. Egun horreta-
tik aurrera errekarguaz kobra-
tuko da. Ordainketa banketxe-
ren baten helbideratuta duten
zergadunei, banketxearen bidez
kobratuko zaie. Helbideratu gabe
dituztenek etxean jasoko dute da-
tozen egunotan ordainketa egi-
teko behar duten agiria.  Agiri
horrekin edozein banketxe edo
udal bulegoetatik pasa daiteke
ordainketa egiteko. Agiria maia-
tzaren 31 baino lehen jaso eze-
an, kontu-hartzailetzara jo.

ZOZKETA
> Ipintzako ikasleen ikas bidaia-
ko zozketako hiru sari, emateke

Emateke geratu dira 403, 351
eta 858 zenbakiei dagozkien sas-
kiak. Saskiok eskuratu ahalko
dira Ipintzan (943 76 31 42), hila-
ren 28a baino lehen.

'Kosta ala kosta' udaleku ibiltaria eta Askizun
egonaldia antolatu dituzte, uztailerako

AISIALDIA > UDALEKUAK

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Jardun elkarteak Arrasateko
Txatxilipurdi eta Aretxabaleta-
ko Loramendi elkarteekin bate-
ra antolatutako Udako abenturak
udalekuetan izena emateko epea
luzatu egin dute. Hori horrela, ize-
na emateko azken eguna hilaren
21a izango da.

Ekimen horren barruan
eskaintza bikoitza egiten dute

Jardunen udako udalekuetan
izena eman daiteke oraindik

euskara elkarteek: batetik, Kos-
ta ala kosta udaleku ibiltarian
–Bizkaiko eta Gipuzkoako kostal-
dean barrena– eman daiteke ize-
na. Uztailaren 5etik 16ra izango
da eta 14 eta 16 urte arteko gaz-
teei zuzenduta dago; bestetik,
Askizuko (Getaria) udalekuan
ere eman daiteke izena. Uztaila-
ren 1etik 23ra bitartean izango da
eta astebeteteko hiru txanda

egongo dira. Aipatzekoa da 2000.
urtean jaiotako haurrek ere joa-
teko aukera izango dutela.

Izena emateko edo informa-
zio gehiagorako, deitu 943 76 36
61 zenbakira.

KAMISETAK SALGAI
Jardunek umeendako Jarduntxo
panpinaren kamisetak jarri ditu
salgai. Kamisetok Javi Vicentek
egindako irudia daramate eta 6
euro balio dute. Jardunen bule-
goan eskura daitezke eta eguba-
koitzetan jolasleku ibiltarietan.

Kosta ala kosta udaleku ibiltaria Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean barrena egiten dute; irudian, iazko udalekua. GOIENKARIA
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Gipuzkoako
txapelketan
Beti Busti
hirugarren

X.U. > BERGARA
Joan den astean egin zuten,
Bidasoako uretan, Gipuzko-
ako txapelketa, eta Beti Bus-
tik lau ordezkari izan zituen
domekako saioan –guztira 70
piraguista batu ziren.

Gazte mailan Josu Men-
txakak brontzezko domina
eskuratu zuen, eta kategoria
berean Iñaki Usabiaga seiga-
rren izan zen. Kadetetan,
berriz, Beti Bustiko bi ordez-
kariak podiumera igo ziren.
Patxi Ugalde, beste behin,
ondo nagusitu eta Gipuzkoa-
ko txapeldun izan zen, eta
hirugarren sailkatu zen
Beñat Lizarralde. Hala, emai-
tza horiekin Bergarako talde-
ka hirugarren izan ziren.

Zapatuan, berriz, katego-
ria txikietakoak lehiatu ziren,
eta hor, Ana Usabiaga, Jokin
Labaien, Asier Gonzalez eta
Gorka Markez lehiatu ziren. 

ASTEBURUAN CORUÑAN
Gipuzkoako txapelketan
lehiatu ostean Bergarako
piraguistak Coruñara joango
dira asteburuan, Espainiako
kopako laugarren eta azken
txapelketan parte hartzera.

Patxi Ugalde
podiumeko lehen
postura igo zen
kadete mailan

PIRAGUISMOA

XABIER URTZELAI > BERGARA
Mendekoste jaiak pilota hitzor-
du ederrekin datoz. Hilaren 23an
(17:00) profesional mailako hiru
partidu jokatuko dituzte Berga-
rako pilotalekuan. Hasteko, Aritz
Lasa eta Arruti bikoteak Iduate
eta Eulate izango dituzte aurre-
an. Partidu nagusia, berriz, buruz
buruko txapelketa barrukoa izan-
go da: Xala eta Arretxe II.a aurrez
aurre.

Jaialdiaren hirugarren par-
tiduan, berriz, Apezetxeak eta
Larrinagak Ongairen eta Galar-
tza VI.aren kontra jokatuko dute.

IRUJO HILAREN 25EAN
Hilaren 25ean (17:30) izango da
jaietako bigarren jaialdia. Eskuz
binaka jokatuko dute Olazabalek

eta Goñi III.ak Iduateren eta Meri-
noren kontra. Eta ondoren izan-
go da partidu nagusia: Irujo-Las-
kurain eta Titin-Pascual aurrez
aurre.

BERGARA HIRIA TXAPELKETA
Bestalde, joan den martitzenean
jokatu zituzten Bergara Hiria
txapelketaren lehenengo finaler-
diak. 22 urtez azpikoetan Antso-

tegi-Lana bikoteak 22-6 irabazi
zien Rezustari eta Lukini, eta
dagoeneko finalean daude.

Senior mailako partiduan,
berriz, Ricok eta Jauregik 17-22
galdu zuten Larrañagaren eta
Huntoriaren kontra. Lau pilota-
rien artean azken horrek partidu
biribila egin zuen, oso seguru
jokatuz, eta etorkizun polita izan
dezakeela erakutsi zuen.

Hilaren 23ko jaialdian
buruz buruko
txapelketa barruan
lehiatuko dira Xala eta
Arretxe II.a pilotariak

25eko jaialdian, berriz,
Irujok eta Laskurainek
Titin eta Pascual
izango dituzte
kontrario

Aurreko koadroetan Irujoren eta Titinen arteko lehia izango da. NIREBLOG.COM

PILOTA > MENDEKOSTE JAIALDIA

Buruz burukoa 23an
eta Irujo 25ean

> ESKUBALOIA
Soraluce BKE
garaipen bila doa
Trapagaranera
Joan den astean oraindik lider
dagoen Egiaren kontra iraba-
zi ostean, igoera fasean biga-
rren postura salto egin duen
Soraluce Bergara azkenaurre-
ko lekuan dagoen Trapagaran
taldearen kontra jokatzera
joango da bihar arratsaldean
(16:30) Bizkaira. 

> ZIKLISMOA
Mikel Aristi
protagonista mendiko
kriteriumean
Sumofic-Lokatzako Mikel
Aristi protagonista izan zen
joan den asteburuan korritu-
tako mendiko kriterium las-
terketan. Bergarakoa lehenen-
goa izan zen lehenengo etapan,
eta bigarrenean taldekideek
oso ondo egin zuten lan lide-
rraren bizkarra zaintzeko, tal-
de indartsuen aurrean. Hala,
itzulia bigarren postuan amai-
tu ahal izan zuen Aristik.

> FUTBOLA
Bergarako Real-zaleak
Vila-realen kontrako
partidura joango dira
Bergarako Real-zaleak taldea
Anoetan izango da Vila-realen
kontrako partiduan, eta ondo-
ren bazkaria edo afaria egin-
go dute sagardotegian (30
euro). Maiatzeko azken aste-
buruan izango da, eta sarrerak
Realak oparituko ditu. Izene-
matea, Avenida tabernan.

BERGARA KIROLA18 GOIENKARIA
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N.M. > BERGARA
Bihar egingo dute euskararen
jatorriaren V. biltzarra Bizkai-
ko Arteaga herrian. Bertan
izango da Juan Martin Elexpu-
ru, Iruña-Veleiaren gainean
berba egiten. "Iaz ere parte har-
tu nuen bertan eta urte hone-
tan Iruña-Veleian gertatu diren
berritasunak azalduko ditut".

EPAIKETA 
Indusketa lanetan ibili den Lur-
men enpresak, enpresaren alde-
ko 15 txosten aurkeztu ditu
epaitegian eta Lurmenen aur-

Iruña-Veleiaren
egoeraren gainean
informazioa emango
du bergararrak

HIZKUNTZA > EUSKARAREN JATORRIAREN V. BILTZARRA

ka zituzten hiru kereiletatik bi
artxibatu ditu epaileak. "Ara-
bako Aldundiak Euskal Herri-
ko Unibertsitateari eman nahi
dio 10 urteko ustiapen eskubi-
dea, oraindik epaiketa bukatu
gabe dagoenean. Oso larria iru-
ditzen zaigu", dio Elexpuruk. 

Juan Martin Elexpuru
hizlari Arteagan

Juan Martin Elexpuru. GOIENKARIA

Oñatiko arrakastaren
ostean Bergaran
aurkeztuko dute ipuina;
11:00etan eta 13:00etan
izango dira emanaldiak

EMANALDIA > ORFEOI TXIKI ETA GANBARA TXIKI

N.M. > BERGARA
Bergarako Orfeoi Txiki eta Oña-
tiko Ganbara Txiki taldeen esku-
tik Jostailugilea ipuina (Josu
Elberdin) ikusi ahal izango dugu. 

Bi zati izango du ikuskizunak:
lehenik, marrazki bizidun eta fil-
metako kantuak abestuko dituz-
te gaztetxoek. "Bitartean, haien
irudiak proiektatuko dituzte
abesti bakoitza ze filmi dagokion
jakiteko", adierazi du Aitor Biain
antolatzaileak.

'Jostailugilea' ipuin musikalaren bi emanaldi
egingo dituzte etzi, domeka, Zabalotegin

IPUIN IKUSGARRIA 
Bigarren zatia ipuinaren konta-
keta izango da. Gaztetxoak jos-
tailugileak egiten dituen jostai-
luak izango dira. "Argi efektue-

kin-eta agertu eta desagertu egin-
go dira. Oso ikusgarria izango
da", dio Biainek. Ipuinean mago
bat ere azaltzen da, eta benetako
magia ikusi ahal izango dugu. 

Jostailugilea, otsailean Oñatin egindako emanaldian. JOSETXO ARANTZABAL

'Ate joka'
antzezlana
gaur
Zabalotegin
N.M. > BERGARA
Gaur bertan izango da gure-
an Ate jokaantzezlana. Zaba-
lotegi aretoan izango da,
22:30ean. Sarrerak 5 eurotan
egongo dira eskuragai. 

Begoña Bilbaoren esku-
tik datorkigu antzezlan diber-
tigarri hori. Bikoteen elkar-
bizitza erraza izaten ez dela
erakusten digu zuzendariak,
hiru lagunen arteko harrema-
nak kontatuta.

ANTZEZLE EZAGUNAK 
Protagonistak hiru aktore
ezagun dira: Iker Galartza,
Joseba Usabiaga eta Sara
Cozar. Askotan ikusi ditugu
antzezle horiek telebistako
saioetan. 

Oraindik oholtza gaine-
an ikusterik izan ez dutenek
aukera aproposa izango dute
gaur gauean. 

ANTZERKIA

NEREA MENOR > BERGARA
Musika Eskolak antolatutako
udaberriko kontzertuak 22 urte
ditu aurten. Eskolan egiten den
lana erakuste aldera, 500 ikas-
lek askotariko piezak erakutsi-
ko dituzte. Bihar izango da,
19:00etan, Udal Pilotalekuan.
Sarrerak dagoeneko salgai dau-
de eta kontzertu egunean ere
salduko dituzte, hasi baino ordu-
bete lehenago, pilotalekuan. 

'IMAGINE', GUZTIEK BATERA 
Aurtengo berritasun gisa, guztiek
batera John Lennonen Imagine
abesti ezaguna joko dute. "Kan-
tu modernoa dela deritzogu, gaur

egungo musika gurera ekartze-
ko aukeratutakoa", adierazi digu
Marije Ugalde eskolako zuzenda-
riak. Kontzertuan zehar sorpre-
sak egongo direla ere esan digu. 

"Kontzertuaren ostean, ikas-
le, guraso, irakasle eta herrita-
rrok afaria egingo dugu Udal
Pilotalekuan", azaldu digute
eskolan. Afaldu ondoren kantu

txapelketa egongo da; hori izan-
go da aurtengo bigarren berri-
tasuna, eta arrakasta handia
izango duela uste dute Musika
Eskolako arduradunek.

Kalejiraren ostean
hasiko da kontzertua,
eta 21:00etan herri
afaria izango da
egindakoa ospatzeko

Musika tresnen arabera sailkatuta joko dute ikasleek eta bukatzeko guztiek batera jo eta abestuko dute. GOIENKARIA

KONTZERTUA > XXII. UDABERRIKO KONTZERTUA

Udaberriko kontzertua egingo dute bihar
Musika Eskolako ikasle eta irakasleek
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M.B. > OÑATI
Uztailaren 1etik 30era egingo
dituzten udaleku irekietan 326
neska-mutiko ibiliko dira. Txa-
loka ludotekak eta Udaleko Eus-
kara Zerbitzuak egingo dituzten
udalekuetan iaz baino 28 ume ibi-
liko dira (2009an, 298).

Antolatzaileak pozik daude
erantzunarekin, eta, batez ere, 8
eta 9 urteko –2001ean jaiotakoak–
umeen izenemateen gorakada
azpimarratu dute: "2009an 8 eta
9 urteko 19 neska-mutiko ibili
ziren udalekuetan eta aurten 50
izango dira. Igoera oso nabarme-
na da, eta harrituta gaude".

Bestalde, adinka, 2005an jaio-
takoak dira ugarienak; hain
zuzen ere, 4 eta 5 urteko 67 ume.

Iaz baino 28 ume gehiagok eman dute izena;
igoera, batez ere, 8-9 urtekoetan egon da

Iazko udalekuetako neska-mutikoak plazan egindako jaialdian. I.A.

Udaleku irekietako neska-
mutikoak 10-11 pertsonako talde-
etan banatuko dituzte eta talde-
ek begirale bana izango du. Uztai-
laren 1etik 30era hiru orduko
jarduna egingo dute egunero,
10:00etatik 13:00etara.

PRESTAKUNTZA IKASTAROA
Udalekuetako begiraleei dago-
kienez, 50 aurkeztu ziren antola-
tzaileek egindako deialdira.
Euren curriculumak eta tituluak
aztertu ondoren, 33 begirale eta
laguntzaile bat aukeratu dituzte.
Guztiek prestakuntza ikastaroa
egin beharko dute, bi zapatutan:
hain zuzen ere, maiatzaren 29an
10:00etatik 13:00etara eta ekaina-
ren 26an 10:00etatik 12:00etara.

AISIALDIA > UDALEKUAK

326 ume ibiliko dira udaleku irekietan Palestinaren
aldeko
hainbat
ekimen 
M.B. > BERGARA
Debagoieneko Askapena talde
internazionalistak Palestina-
ren hondamendiaren eguna
gogoraraziko du bihar. Israe-
lek Palestinako lurrak okupa-
tu zituela 62 urte beteko dira
bihar. Horren harira, Nakba
eguna ospatuko dute. Goizean
hainbat ekintza egingo dituz-
te plazan; besteak beste, Pales-
tinaren okupazioaren gaineko
dokumentala emango dute.

Bestalde, hilaren 20an
bideo emanaldia egingo dute
Guria tabernan; eta hilaren
25era arte Palestinaren gaine-
ko erakusketa egongo da
herriko hainbat tabernatan.

ELKARTASUNA

IKASLEEN KONPROMISOAK

> Tresna elektrikoak neurriz
erabili, eta erabili ondoren guztiz
itzaliko ditugu.

> Tresna berriak erosterakoan,
zein energia mota behar duen eta
zenbat kontsumitzen duen
kontuan izango dugu.

> Argiak beharra dagoenean
bakarrik piztuko ditugu.

> Kontsumo txikiko bonbillak
erabiliko ditugu.

> Gure ikastetxe eta etxeetan leiho
eta ateak itxiko ditugu berogailua
piztuta dagoenean, eta hotzik ez
dagoenean ez dugu piztuko.

> Autoaren ordez, oinez edo
bizikletan ibiltzen ahaleginduko
gara, bidegorri sarea erabilita.

> Garraio publikoa erabili eta
bultzatuko dugu.

> Paper eta ontzien kontsumoa
murriztu egingo dugu. Ondoren,
berrerabili, eta azkenik, birziklatu
egingo ditugu.

> Berrerabil daitezkeen pilak
erabiliko ditugu ikastetxean.

> Ikastetxeko energia kontsumoaz
ohartaraziko ditugu langile, ikasle
eta gurasoak, eta oporretan guztia
itzalita utziko dugu.

> Ikastetxeko panelei jarraipena
egingo diegu, haien errendimen-
dua ahalik eta handiena izan
dadin.

> Fotokopiak bi aldeetatik egingo
ditugu.

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Eskolako Agenda 21 programa-
ren barruan landutako eta atera-
tako ondorioak aurkezteko, herri-
ko ikastetxeetako ikasleen ordez-
kariak udal arduradunekin bildu
ziren eguaztenean. Alkateari,
Zerbitzu eta Azpiegitura, Neka-
zaritza eta Ingurumen batzorde-
etako zinegotzi eta teknikariei
energia neurriz erabiltzeko ate-
ra dituzten proposamenak aur-
keztu zizkieten. 

Gainera, euren aldetik, ener-
gia aurrezteko "ahal duten guz-
tia" egingo dutela esan zuten, eta
12 konpromiso aurkeztu zituzten
(ikus ondoko taula).

Elkar Hezi-Mikel Aozaratza-
ko, Txantxiku ikastolako, Erre-
kalde herri eskolako eta Zuazo-
la-Larrañako neska-mutikoek
parte hartu dute Eskolako Agen-
da 21 programan. 

Agenda 21 programan parte hartu duten neska-
mutikoak udal ordezkariekin bildu ziren

Herriko ikastetxe guztietako umeek energiaren
erabilpenaren gaineko ekintzak egin dituzte 

INGURUMENA > AURKEZPENA

Askotariko ekintzak egin
dituzte: batzuk ikastetxe barruan,
euren jokaerak eta eskolako fun-
tzionamendua aztertzeko; eta bes-
te batzuk herriko egoera ezagu-
tzeko egin dituzte.

IRTEERA ETA EKINTZA BEREZIAK
Bestalde, ikastetxean eta herrian
egin dituzten ekintzekin batera,
hainbat irteera eta ekintza bere-
zi egin dituzte energiaren gaia
hobeto ezagutzeko: Olateko zen-
tral hidroelektrikoaren funtzio-
namendua ezagutu zuten, Badaia-
ko parke eolikoan egon ziren
energia berriztagarrien ezauga-
rriak ikasteko, eta, Cosmodisea
programaren bidez, auto ekolo-
gikoak diseinatu dituzte, beste-
ak beste.

Gainera, euren iritziz energia
aurrezteko herrian egin behar-
ko liratekeen aldaketen berri

eman zuten. Besteak beste, hau-
xe eskatu zieten: Gabonetan argi-
dun apaingarririk ez ipintzea;
kaleko argiteriako sentsoreak
kontrolpean edukitzea; argita-
sun txikia dagoen tokietan argiz-
tapen handiagoa ipintzea; erai-
kin publikoetan eta kale argite-
rian kontsumo txikiko bonbillak
ipintzea; semaforoei plakak ipin-
tzea; bidegorri sarea hobetzea; eta
Lanbus eta garraio publikoa mer-
katu eta zabaltzea.

HERRITARREN IRITZIA 
Herri mailako diagnosia egiteko
herritarren artean galdeketa egin
zuten, eta bost ondorio atera
zituzten: informazio falta dagoe-
la; garraio publikorik ez dutela
erabiltzen; argiaren eta gasaren
prezioak garestiegiak direla uste
dutela; energia aurrezten ahale-
gintzen direla; eta kontsumoa
geroz eta handiagoa dela.

Herriko ikastetxeetako neska-mutikoek euren azterketaren berri eman zieten udal arduradunei. MIREIA BIKUÑA

Energia
neurriz
erabiltzeko
konpromisoak



MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Ligan Euskadiko txapelketan
jarraitzeko txartela eskuratu
ondoren, kopa txapelketa hasiko
dute eskubaloiko Verkol Aloña-
ko neskek. Apiril bukaeran egin
zuten zozketa, eta oñatiarrak
bigarren multzoan lehiatuko dira
Donostiako Bera Bera eta Ando-
aingo Leizaranen kontra. 

Kopa txapelketa aurreko aste
bukaeran hasi zuten, eta oñatia-
rrek atseden hartu zuten lehen
jardunaldian. Aloñak gaur
20:00etan jokatuko du lehen jar-
dunaldia, Zubikoan, Leizaranen
kontra; eta bigarrena, hilaren
23an Bera Berarekin.

Oñatiarren helburua lehen
tokian bukatzea da. "Gure mul-
tzoan dauden taldeak maila txi-
kiagoetan lehiatu dira. Hortaz,
irabazteko moduko partiduak
direla uste dugu. Horregatik guz-
tiagatik, gure helburua lehen
tokian bukatzea da, horrek eman-
go ligukeelako finala jokatzeko

txartela", esan digu taldeko entre-
natzaile Ainhoa Unamunok.

Finalerako sailkatzen badira,
iazko garaipena errepikatu nahi
dute. "Iaz txapelketa ona jokatu
genuen, eta ezustean irabazi egin
genuen. Ea, bada, oraingoan gau-
za bera egiten dugun", diote. 

Dagoeneko hasi dituzte entre-
namenduak, eta liga jokatu zuten
jokalari berberak izango ditu
Unamunok. 

SEI TALDE
Emakumeen senior mailako kopa
txapelketa bi multzotan jokatu-

ko dute: lehen multzoan, Zarau-
tzek, Elgoibarrek eta Ereintzak
jokatuko dute eta bigarrenean,
Aloñak, Bera Berak eta Leizara-
nek. Itzuli bakarreko ligaxka
jokatuko dute (hiru partidu) eta
multzo bakoitzeko talde onenak
finalean elkartuko dira.

Lehen fasean Bera
Bera eta Leizaranen
kontra lehiatuko dira
oñatiarrak; multzoko
lehenak finala
jokatuko du

Ainhoa Unamuno jaurtiketa egiten Elgoibarren kontrako norgehiagokan. GOIENKARIA

KIROLA > ESKUBALOIA

Kopa txapelketako lehen jardunaldian
atseden hartuko dute Verkol Aloñako neskek

> ELKARTASUNA
Argentinarako material
bilketa eten egin dute
behin-behinekoz
Argentinarako materiala biltzen
duen taldeak, behin-behinekoz,
bilketa etetea erabaki du. 27. edu-
kiontzia bidaltzeko tramiteetan
arazoak izan dituzte. Martitzene-
an bidaltzekoak ziren edukion-
tziko kaxa guztiak zabaldu eta
berrantolatu egin behar dituzte.
Hori horrela, edukiontzia ezin-
go dute bidali hilabete barrura
arte-edo. Hortaz, tarte horretan,
ez dute material gehiago batuko
Bidebarrietako lokalean eta edu-
kiontzi zurian.

> DEIALDIA
Erretiratuek bazkaria
egingo dute domekan
kiroldegiko kantxan 
Pake Lekuk Erretiratuen Astea
ospatzen dihardu. Azken ekital-
dia domekan egingo dute.
12:00etan parrokian elkartuko
dira elizkizuna ospatzeko.
Jarraian, ekitaldia egingo dute
kiroldegiko pilotalekuan. Herri-
ko bi erretiratu omenduko dituz-
te udal arduradunekin batera, eta
ondoren, Udal Musika Bandak eta
Oñatzeko dantzariek emanaldi
bana egingo dute. Kantxa urdi-
nean bazkaldu ondoren, dantzal-
dia egingo dute guztiendako.

> JAIAK
Kasablankan San Isidro
jaiak ospatuko dituzte
gaurtik domekara arte 
Askotariko ekitaldiak egingo
dituzte Kasablankan San Isidro
jaiak ospatzeko. Poteoak, txori-
maloak, haurrendako jolas par-
kea, marrazki lehiaketak, eta ola-
garro eta sagardo dastatzea egin-
go dituzte, besteak beste.
18:00etan hasiko dituzte jaiak.

Musikak ere lekua izango du.
Gaur 22:30ean, Black River, Dark
Code eta Methew taldeek rock
kontzertua egingo dute. Zapa-
tuan, aldiz, aretoko dantzen era-
kustaldia egongo da 22:30ean.

> JAIAK
Auzo afariarekin hasiko
dituzte gaur Murgia
auzoko jaiak 
Gaur hasi eta domekara arte
ospatuko dituzte Murgia auzoko
jaiak. Jaiei hasiera emateko auzo
afaria egingo dute Asentzio elkar-
tean 21:00etan. Bertsolariek eta
trikitilariek girotuko dute afaria.

Bihar, 16:00etan kirolak, ume-
endako jokoak eta txokolate-jana
egingo dituzte elkartean.

Domekan, jaiak bukatzeko,
auzoan hildakoen aldeko meza
ospatuko dute 12:00etan Asen-
tzio ermitan, eta ondoren luncha
egingo dute.

> TXIRRINDULARITZA
Gazte mailako ziklista
onenak bihar,
Arantzazuko igoeran 
Gazte mailako txirrindularienda-
ko 42. Arantzazuko igoera egin-
go dute bihar. 16:30ean abiatuko
dira, Natra Zahor enpresaren
pareko irteeratik. Handik zuze-
nean gora egingo dute 9,3 kilome-
tro egiteko.

Gazte mailako ziklista onenak
bilduko dira Oñatin. Guztira, 90
bat txirrindulari. Tartean, Ber-
garako Sumofic eta Aretxabale-
tako Dorletako Ama taldeko
ziklistak, eta Iker Mugartza eta
Aitor Umerez oñatiarrak.

Txanda
txartela
erabiliz,
onurak

M.B. > OÑATI
Txandak, Oñatiko Dendarien
Elkarteak, bezeroen fideltasu-
na sarituko du datozen hila-
beteetan. Horretarako, hain-
bat promozio jarriko ditu
abian.

Alde batetik, txartelare-
kin lortutako puntuak
–hamar euroko erosketa
bakoitzarengatik puntu bat–
txekeengatik trukatzeko
aukera izango dute bezeroek.
Hori horrela, 200 puntu lor-
tzen dutenek hamar euroko
txekea jaso ahalko dute Rural
Kutxako bulegoan. Promo-
zioa baliagarria da 2011ko
apirilaren 30era arte.

SARI ZUZENAK 
Beste alde batetik, maiatzean,
ekainean, urrian eta azaroan
bost, hamar, 15 eta 50 euroko
sari zuzenak banatuko dituz-
te. Azkenik, Madalena gaso-
lindegian Txanda txartela
erabiltzen dutenek %2ko
beherapena izango dute.

Beherapenak eta
sariak eskuratu
ahalko dituzte
bezeroek

MERKATARITZA
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40
urte 

elkarrekin

1970-2010 Euskadi etorbidea 3 - Oñati
943 71 89 49 - 943 78 36 99 

Berezao auzoa - Oñati
943 78 20 08

Erreforma integralak
gure enpresako langileek eginak, obrak ahalik eta 

azkarren bukatzeko

www.zelaia.net



'Atxabalta len eta oin' izenarekin ibilbide
historiko gidatua egingo dute herrian zehar

Gaztetxoendako diskoteka egongo da
pilotalekuan disko-jartzaileekin (22:30-00:30)

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Ibilbide berria hasi du Loramen-
di elkarteak egunotan eta bihar
ospatuko duen Euskerien Eguna
berrikuntzaz beteta dator. 

Harrera ekitaldia egingo dute
Herriko Plazan ospakizuna has-
teko (11:00) eta bertatik abiatu-
ko dira Atxabalta len eta oin ize-
neko ibilbide gidatua egingo dute-
nak. Herri inguruko ibilbidea da
eta lehengo kontuak ezagutu gura
dituenarendako aproposa. Bien
bitartean, gazteek Xomorro xele-
breen jinkana izango dute eta
umeek tailerrak.

Gazteria Zerbitzuak, ostera,
diskoteka antolatu du gaztetxoen-
dako (22:30-00:30). Pilotalekuan da
eta dantzan egiteko musika jarri-
ko dute disko-jartzaileek; gainera,
opariak zozketatuko dituzte.

Ibilbidekoak bueltan etorri-
takoan (13:00) mokadutxoa jan-
go dute plazan, txalapartariek
eta Basotxoko erretiratuen kan-
tu taldeak lagunduta. Bazkaria
herriko elkarteek gertatuko dute,
urtero legez; aurten, baina, baba-
rrunak beharrean okela gisatua
izango da jateko, entsaladak eta
ijito besoak lagun eginda. 

Bazkalostea girotzeko, ber-
tso eskolakoek gertatutako ber-
tso fartsak kantatuko dituzte guz-
tien artean, eta gero, jolasak egin
lehengo erara. Kukubiltxo talde-
ak Kukubel 2.0 ikuskizuna eskai-

ni ostean umeei (17:00) gastrono-
mia elkarteen arteko lehenengo
bolo txapelketa hasiko dute
(18:00). Larrin-dantza ere egingo
dute, urtero legez (19:00), eta gero
kalejira (20:00). 

OSPAKIZUNA > LORAMENDI ELKARTEA

Berrikuntzaz betetako Euskerien
Eguna antolatu dute biharko

M.A. > ARETXABALETA
Erromeria giroko jaia antolatu
du Kultura Sailak Otala Zelai
egunerako. Santo Domingo
–maiatzak 12– hurrengo domekan
ospatzen den jaiak herritar asko
elkartuko ditu Aozaratzako
zelaiaren inguruan; eguraldiak
laguntzen badu, behintzat. Euria
eginez gero, jaia Iturrigorri pilo-
talekuan ospatuko dela iragarri
dute antolatzaileek.

SAGARDOA BERTSOLARIEKIN
Azken urteotan legez, lasterketek
emango diote hasiera egunari;

Urtero legez, lasterketak, animaliekin jolasak, sagardo dastatzea
bertsolariekin, neska-mutikoen dantza saioak eta dantzaldia izango dira

JAIA > OTALA ZELAI EGUNA

lehenengo, gaztetxoen lasterke-
tek (10:00) eta gero, helduenak
(11:00). Guztiak bukatutakoan
sari banaketa ekitaldia egin
(12:00) eta jaiari hasiera emango
diote zelaian (12:30). Ohitura da
animaliekin jolasak egitea, eta
han izango da Gorriti abeltzain
ezaguna pottokak, oilarrak,
basurdea… lagun hartuta. 

Bien bitartean, paella lehia-
ketako parte-hartzaileak arroza
gertatzen hasiko dira, eta
14:00etarako gertu izateko eska-
tu dute anolatzaileek, gero epai-
mahaiko kideek proba ditzaten. 

Erromeria giroa gertu domekan
Otala Zelai eguna ospatzeko

Oilarrak jolasean neska-mutikoak begira daudela, iaz Otala Zelain. M.A.

M.A.

Bazkal aurretik sagardoa
dastatzeko aukera izango da,
trikitilariek eta bertsolariek
girotuta (13:30). Bazkaria, oste-
ra, norberak eroan beharko du,
urtero legez, eta antolatzaileek
aulkiak eta mahaiak jarriko
dituzte.

Bazkalostean dantzaldia
izango da egonaldia girotzeko
eta 18:00etan Leizarra dantza
taldeko hainbat neska-mutikok
dantza saioa eskainiko dute. 

Herriko trikitilariak iaz Euskerien Egunean.

Otala Zelaiko krosa ez da erromeria ospakizuna bezain zaharra, baina
dagoeneko 32 urte beteko ditu. Kirol Zerbitzuak antolatzen du eta
egunean bertan Otala Zelai inguruan jarritako mahaian hartuko dituzte
parte-hartzaileen izenak (5 euro), eta dortsalak banatu. 

Lehenengo lasterketak gaztetxoenak izango dira: 10:00etan, benjami-
nak (400 m); 10:10ean, kimuak edo alebinak (800 m); 10:20an, haurrak
(1.200 m); eta 10:30ean, kadeteak (1.600 m). Helduak (1993tik atzera
jaiotakoak) 11:00etan aterako dira eta Urkuluko urtegiari buelta eman
beharko diote (8.410 m). Sari banaketa ekitaldia, ostera, 12:00etan
izango da zelaian bertan.

Gaztetxoen lasterketak eta helduen krosa

OTALA ZELAIKO 32.  HERRI  KROSA

ZAPATUA, 15
11:00 HARRERA Herriko Plazan.
11:00 IBILBIDE historiko gidatua.
11:00 JINKANA Gazte Ekimenak
antolatuta, eta tailerrak.
12:30 ANTZERKIA herriko
Arelarre taldearen eskutik.
13:00 MOKADUTXOA plazan,
txalapartariekin eta Basotxoko
abesbatzak lagun eginda. 
14:30 HERRI BAZKARIA.
Ostean ; BERTSO FARTSAK eta
JOLASAK lehengo erara. 
Ostean, KALEJIRA gaitariekin eta
txikiteoa.
17:00 KUKUBILTXO taldeak
Kukubel 2.O eskainiko du Arlutz
osteko kantxan.
18:00 BOLO TXAPELKETA
elkarteen artean. 
19:00 LARRIN-DANTZA.
20:00 KALEJIRA Patxarangarekin.
22:30 DISKOTEKA pilotalekuan
gaztetxoendako.

Egitaraua

22 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14aARETXABALETA

Mitarte 7 behea
ARETXABALETA

Tel.943 77 00 33/79 42 56

Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak

F E L I X  PA G A L D AY



ARETXABALETA 23GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a

> MERKATARITZA
Bidezko merkataritza denda egongo da Hiruatxen
eskutik bihar Herriko Plazan (11:00)

Loramendi elkarteak antolatutako Euskerien Egunarekin bat egin-
go du Hiruatxek eta bidezko merkataritzako denda jarriko du, azken
urteotan legez. Herriko Plazan jarriko dute aurten eta jaiarekin bate-
ra zabaldu (11:00). Tailerrak ere jarriko dituzte umeendako.

Joan den astean, hilak 8, ospatu zen Bidezko Merkataritzaren
Nazioarteko Eguna, eta, duintasunez ekoiztutako produktuak sal-
tzearekin batera, herritarrak sentsibilizatzea dute helburu GKEek.

> DEIA
Leizarra musika eskolako matrikulatze epea
zabalik astelehenean hasi eta ekainaren 18a artean

Astelehenean, hilak 17, hasi eta ikasturtea bukatu bitartean (ekai-
nak 18) izango dute zabalik matrikulatze epea Leizarra musika esko-
lan. Arkupe kultura etxeko hirugarren solairuan dute bulegoa eta
handik pasatu behar dute interesatuek (17:00-19:00). 

4 urtetik aurrerako neska-mutikoendako eta helduendako musi-
ka tailerrak, dantza, instrumentuak, abesbatza… eskaintzen dituz-
te. Edozein argibide behar izanez gero, hara jo.

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Zazpi urte daramatza Aretxabale-
tan parroko, eta abadeen urrezko
ezteiak beteko ditu uztailean.
Orduantxe ospatuko du elkarteko
kide dituen agustindarrekin. Elizba-
rrutiko gainerako abadeekin, oste-
ra, apirilean ospatu zuen, Jose Igna-
cio Munilla gotzainak gonbidatuta. 

50 urte bete dituzuen abade
asko elkartu zineten?

27, guztiak Gipuzkoan gaude-
nak. Horietatik hamar elizbarru-
tiko abadeak dira eta beste 17ak
abade erlijiosoak, tartean neu.

Ospakizun polita izan zen?
Bai; meza esan genuen Donos-

tiako seminarioan gotzainarekin
eta gero elkarrekin bazkaldu.
Oparitxoa ere eman ziguten.

Zu zeu arabarra zara, ezta?
Bai; gurasoak arabarrak

ziren, eta ni Ekora herrian jaioa.
Aita maisua nuen, eta gero
Gipuzkoara etorri ginen. 

Zelan hartu zenuen erabakia?
Zalantza barik, sasoi hartan

samurragoa zen halako erabaki
bat hartzea. Gainera, ikasketak
egiteko toki aproposak ziren
seminarioak eta 12 urte nituene-
an Oñatiko agustindarretara eto-
rri nintzen. Bertan egon nintzen
abade egin arte, 22 urterekin.

Eta behin abade izendatuta,
zein izan da zure ibilbidea?

Lehenengo lau urteak Oña-
tin bertan egin nituen eta gero
Ameriketara joan nintzen,
Argentinara eta Uruguaira; 19
urte egin nituen han. Buenos
Aires eta Montevideoko parro-
kia banatan egon nintzen. Han-
dik bueltan, Madrilen, Bilbon,
Oñatin berriro eta Zumarragan
egon naiz, eta azken zazpi urte-
otan Aretxabaletan. 

Zumarragan orain gotzain den
Munillarekin egon zinen, ezta?

Bai, nik Zumarragako parro-
kia nagusiko ardura neukan eta

"50 urtean egindakoarekin
konforme nago; leku askotan
egotea aberasgarria izan da"

Jesus Ortiz de Urbina > Leintz pastoral barrutiko parrokoa

hura beste parrokia txikiago
baten zegoen. 

Eta orain gotzain izendatu
dute. Zelan ikusten duzu?

Oso gizon ona da, langilea,
bizkorra, beti zerbitzua emate-
ko gertu dagoena eta laguna, bai-
na nik ez dut bat egiten haren
ildoarekin. 

Leintz pastoral barrutiko
arduraduna zara. Erretiroan
pentsatzen duzu?

Bai. Orain dela urtebete gai-
xo egon nintzen eta orduko bika-
rioari esan nion ordezkoan pen-
tsatzen hasteko. Baina une txa-
rra zen, gotzain aldaketarengatik,
eta itxoiteko eskatu zidan. Nik
neuk gurago dut ardurak utzi eta
laguntzaile izan. 

Baina abade gutxi daude.
Beste era batera antolatu

behar, orduan... Arrasate eta
Oñatirekin batera artzapez tal-
dea osatzen dugu, eta, beharba-
da, hortik bideratu beharko da.

Gure parrokiako lehentasu-
nik garrantzitsuena zein da?

Guraso gazteen taldeak indar-
tu egin behar dira; fedea trans-
mititzeko oso garrantzitsuak dira.

Zelan laburtuko zenuke 50
urteko ibilbidea?

Konforme nago egindakoare-
kin, nahiz eta askorik ez egin;
leku askotan egon naiz eta hori
oso aberasgarria izan da.

"Gure parrokian guraso
gazteen taldeak indartu

egin behar dira, fedea
transmititzeko"

"Gotzaina oso gizon
ona, langilea eta

bizkorra da, baina ez
dut bat egiten harekin"

Jesus Ortiz de Urbina, etxeko liburutegi aurrean. M.A.

M.A. > ARETXABALETA
Herri sahararraren laguna den
Aretxabaletako Iesbaa elkarteak
hirugarrenez antolatu du Are-
Krosa. Maiatzaren 23an egingo
dute, domeka, eta sahararren
giza eskubideak aldarrikatzeare-
kin batera laguntza jasotzea du
helburu krosak.

ELKARTASUNA > SAHARA

Hiru lasterketa egingo dituz-
te herriko hainbat kaletan zehar,
adinaren arabera banatuta
(10:30): 8 urte artekoak; 8 eta 12
urte artekoak; eta helduak (4,5
kilometro inguru).

Lasterketa horietarako dor-
tsalak dagoeneko salgai dituzte
La Caixako bulegoan (3 euro). Eta
hilaren 23an ere salduko dituz-
te, lasterketak hasi aurretik. Era
berean, dirulaguntza jasotzen
dabiltza eta bi kontu zenbaki
jarri dituzte herritarrek ekarpe-
nak egiteko: Euskadiko Kutxan,
3035/0002/18/0020044679; eta La
Caixan, 2010/6838/48/0200002671.

Are-Krosa egingo dute hilaren
23an eta dortsalak salgai daude
La Caixan eros
daitezke 3 euroren
truke, eta egunean
bertan ere bai

Iaz egindako Are-Krosaren irabazle izan zirenak. M.A.

o h a r r a k

DEIA
> Aste bukaera pasa antolatu du
Jaiki elkarteak

Hilaren 22an eta 23an izango
da, Abaltzisketan: masajeak, jola-
sak… Interesatuek mezu bat bidal
dezatela honako helbidera: jaikiel-
kartea@yahoo.es. 

MUSIKA
> Kanabera eta metalezko instru-
mentuen emanaldia hilaren 25ean

Leizarra musika eskolako
kanabera eta metalezko instru-
mentuen ikasleek emanaldia
egingo dute hilaren 25ean, mar-
titzena, Arkupen (18:30).

MUSIKA
> Flauta emanaldia hilaren 26an

Leizarra musika eskolako
flautako ikasleek emanaldia egin-
go dute hilaren 26ean, eguaztena,
Arkupen (18:30).

Errekabarren 3, behea ARETXABALETA
Tel.: 943 79 01 28 - 629 45 02 21
garbittu@euskalnet.net

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

• 
Obra bukaerako garbiketak

• 
Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

• 
Kristalen garbiketak

• 
Arropa garbiketak
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Aingeru ibiltokia 31 • ESKORIATZA • Tel.: 943 71 50 61 • Faxa: 943 71 31 45

Konponketak: Txapa, Margoa, Mekanika

Bigarren eskuko autoen salerosketa, injektoreen
konponketa eta I.A.T aurreko azterketa

ERRETIRATUAK > OLAZAR ELKARTEA

M.B. > ESKORIATZA
Joan den maiatzaren 1ean, herri-
ko erretiratuak Burgin izan
ziren, almadien jaitsiera ospetsua
ikusten. Jakinarazi digute 60
lagun inguruk parte hartu zute-
la irteera horretan, eta egun ede-
rra pasa zutela. Almadiak ikusi
eta eguerdi partean, Izabaraino
joan ziren, bazkaltzera. Etxera-
ko bidean, Leireko monasterioa
bisitatu zuten. 

PRESIDENTE BERRIA 
Bestalde, Olazar erretiratuen
elkarteak zuzendaritza batzorde
berria du. Aurrerantzean, Txomin
Azpitartek Maximo Iñurrategi
ordezkatuko du presidente lane-
tan. Gainerako karguak honela
geratzen dira: Roberto Kortaza-
rrek presidente orde moduan jar-
dungo du; Emilita Gartzia idazka-
ria izango da; Jasone Orbegozo,

Burgin ederto ibili ziren erretiratuak

diruzaina; eta Inazio Oion, Mari-
sa Isasmendi, Maria Jesus Bito-
ria eta Eugenio Crespo, bokalak. 

Horrekin batera, zuzendari-
tzatik azaldu dute elkartearen
bulego ordutegia lehengo bera iza-

ten jarraitzen duela; hain justu,
martitzenetan eta eguenetan,
11:00etatik 12:30era. Informazioa
telefono bidez jasotzea nahiago
dutenek, 943 71 48 97 zenbakira dei
dezakete esandako orduetan. 

Maiatzaren 1ean erretiratuek egindako irteera. OLAZAR ELKARTEA

MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Aranburuzabala kaleko etxeeta-
ko atzealdean jausitako lur hega-
la egonkortzeko lanak amaitu
dituzte. Joan den martitzenean
egindako agerraldian, Pedro Lasa-
gabaster alkateak aipatu zuen,
denera, 320.000 euroko gastua eka-
rri diola Udalari lur-jausiak. 

Azaldu zuen lehen zeuden hor-
ma eta zolarria kendu eta lurra-
ri eusteko horma berria egin dela,
4 metroko altuera, metro erdiko
zabalera eta 40 metro inguruko
luzera duena. Horrez gain, bihur-
dura hirukoitzeko sarea eta altzai-
ru galbanizatuzko eraztun sarea
jarri dela ere aipatu zuen. Alka-

Udalak 320.000 eurori egin behar dio aurre;
Diputazioak eta Jaurlaritzak ez dute dirurik eman

LUR-JAUSIA > UDALAREN NEURRIAK

tearen arabera, hegalak ezegon-
korra izaten jarraitzen badu ere,
teknikariek diote hartutako neu-
rriak nahikoak direla. Horren
harira, inguru horretako bizila-
gunei "pazientzia" izan dezatela
eskatu zien, "zaratak eta mugi-
menduak" entzungo dituzten
arren arriskurik ez dagoelako.

AZTERKETA GEOTEKNIKOA 
Lasagabasterrek gaineratu zuen,
era berean, Radarretik Intxaur-
txuetarainoko hegal osoaren arris-
ku geoteknikoen azterketa eska-
tu dutela eta laster horren berri
jasoko dutela. Horren harira, gogo-
rarazi zuen hegal horretan parke

publikoa egiteko plana dagoela.
Alkatearen esanetan, "horrela
arriskuak txikitu egingo dira, ere-
mua babestuko da eta aisialdira-
ko oso gune txukuna geratuko da
herrirako".

Lur-jausia garbitzeko eta kon-
pontzeko lanek eta azterketa geo-
teknikoak eragindako gastuez
gain, Udalak kaltetutako bizilagu-
nei utzitako etxeak jantzi eta aton-
du behar izan ditu. Horren hari-
ra, gogorarazi behar da urtarri-
laren 31 ezkero zortzi familiak
egon behar izan dutela etxetik
kanpo; horietatik, sei Udalaren eta
Jaurlaritzaren jabetzakoak diren
etxebizitzetan egon dira eta gai-
nerakoak, senideekin. Kaltetuta-
ko etxeei azken ukituak ematen
eta etxera bueltatzen ari dira fami-
lia horiek egunotan. Aseguru etxe-

Egindako horma berria 4 metro garai da. MIRIAN BITERI

ek euren gain hartu dituzte horien
konponketek eragindako gastuak.

Martitzeneko agerraldian
alkatea kezkatuta agertu zen;
izan ere, Jaurlaritzari eta Dipu-
tazioari diru ekarpena egin deza-
tela eskatu badie ere, oraindik ez
du erantzunik jaso.

KRITIKAK EB-BERDEAK TALDETIK
Bestalde, lanen amaieraren hari-
ra, Ezker Batua-Berdeak taldeak
azken hilabeteotan Udalak egin
duen esfortzua goraipatu badu
ere, ekidin zitekeen lur-jausia zela
dio. E Planak horrelako lanak egi-
tea onartzen duela aipatu du.

Aranburuzabalako
lanak amaitu dituzte

o h a r r a k

UMEAK
> Marko tailerra gaur ludotekan

Gaur, egubakoitza, marko
tailerra egingo dute Tortolis
ludotekan.

JAIAK
> San Isidroren harira, baserri-
tarrendako meza eta bazkaria

Bihar, zapatua, San Isidro
eguna ospatuko dute baserrita-
rrek. Eguerdian, 12:00etan, meza
izango dute Aingeru Guardan,
eta jarraian, bazkaltzera joango
dira denok batera. 

GAZTEAK
> Eskulanak gaztelekuan

Bihar eta etzi fimo ikasta-
roa izango dute gertu herriko
gazteek, 18:00etan, gaztelekuan.

KIROLAK
> Kirol hitzordu asko asteburuan

Kirol hitzorduz lepo dator
aste bukaera. Bihar hiru parti-
du jokatuko dira Intxaurtxue-
tan: 11:00etan, junior mailako

saskibaloi norgehiagoka egon-
go da, Eskoriatza eta Bera Bera
Ulia artean; 16:00etan, Ohorez-
ko Ligako areto-futbola, etxeko-
en eta Aguraingo Oriamendi
Lezao taldekoen artean; eta
18:00etan, Euskal Ligako areto-
futbola, Eskoriatza eta Azpeitia
artean. Domekan, 11:00etan, gaz-
te mailako areto-futboleko par-
tidua jokatuko dute, etxekoek eta
Eskolapioak Denak Txikiak tal-
dekoek.

UMEAK
> Bertso jaialdia martitzenean

Almen eta Luis Ezeiza ikas-
tetxeetako neska-mutikoek
eskainita bertso jaialdia izango
da martitzenean, 17:00etan, kirol-
degian.

ERAKUSKETA
> Ingurumena aztergai museoan

Hilaren 20ra arte, Formu-
larik iraunkor eta solidarioena:
+3Rs=- CO2 izeneko erakuske-
ta ikus daiteke, Ibarraudin.
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Estalan
erabakiko
da igoera
postua

A.E. > ANTZUOLA
Estalan erabakiko da erre-
gional preferente mailako
liderra nor izango den. Etxe-
ko taldeak Anaitasuna izan-
go du aurrean bihar, 18:30ean.
Antzuolarrek dagoeneko egin
dituzte etxeko lanak: maila-
ri eustea lortu zuten joan den
astean Eibartarrak taldeari
0-3 irabazita. Hortaz, ligako
epaileak izango direla esan
daiteke.

LIDERRA, BERDINDUTA 
Anaitasuna sailkapeneko
liderra da; baina 64 puntura
berdinduta dago bigarren den
Zumaiakorekin. Hortaz,
azkoitiarrek euren esku dute
lidergoa.

"Azkoititik zale asko eto-
rriko direla esan digute.
Horregatik, partidu polita
izango da, liga amaitzeko
tokatu ahal zitzaigun polite-
na", dio Iban Unanue entre-
natzaileak. 

Sufritutakoaren ostean
zaleekin ospatu gura dute
Antzuolako futbolariek dato-
rren urtean ere erregional
preferentean izango direla.

Etxeko taldeak
mailari eustea lortu
du; bihar amaituko
da liga

KIROLA

ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA
Ganadu, artisau eta salmenta
postuek hartuko dute bihar
Antzuolako plaza eta pilotaleku
ingurua. Herrian hain ezaguna
den San Isidro eguneko azoka
ospatuko dute bihar, 09:00etatik
14:00etara.

11:00etan kukumarro erakus-
keta jarriko dute Iturri ingu-
ruan. Ordu berean, 11:00etan,
meza izango da Antiguan eta
ondoren, Trekutz elkartean sal-
da eta txistulari eta trikitilarien
kalejira. 12:30ean, kukumarro
lehiaketako sariak.

09:00etatik 14:00etara ganadu azoka, artisauak
eta salmenta postuak izango dira herriko plazan

Argazki lehiaketako eta kukumarro lehiaketako
sariak 12:00etan banatuko dituzte Olaran etxean

San Isidro eguneko salmenta postua. ARTXIBOA

ARGAZKI LEHIAKETA 
Antzuola eta antzuolarrakargaz-
ki lehiaketako sariak bihar bana-
tuko dituzte (12:00etan). Aurten
bigarren urtez antolatu dute
lehiaketa, eta saridunak dira:
Iñigo Alonso eta Juanjo Etxeza-
rreta 19 urtetik gorakoen mailan;
Hira Mehmood eta Endika Mata
13-18 urte bitartekoen artean; eta
Mairi Olabarria eta Alaitz Mata
6-12 urte bitartekoen artean.

Gainera, bihar, zapatua, eta
etzi,, domeka, argazki lehiaketa-
ko lanak ikusgai egongo dira Ola-
ranen, 19:00etatik 20:30era.

JENDARTEA > OSPAKIZUNAK

Ganadu, artisau eta jaki postuak
San Isidro eguna ospatzeko

A.E. > ANTZUOLA
Aitor Mendizabalek eta haren
bikotekide Zubirik 22-13 galdu
zuten GRAVN txapelketako fina-
la. 22 urtez azpikoen mailan Errio-
xaren aurka lehiatu ziren gipuz-
koarrak Ogeta pilotalekuan.
"Indartsu atera ziren. Hasieratik

KIROLA > PILOTA

dena alde izan zuten eta guk ez
genuen zorterik izan", dio Men-
dizabalek finalaren gainean.

ELGETAKO TXAPELKETA 
Mendizabalek hilaren 21ean hasi-
ko du Elgetako lau t'erdiko txa-
pelketa 23 urtez azpikoetan.

Mendizabal: "Indartsu atera
ziren kantxara errioxarrak" 

Aitor Mendizabal Ogetan. A.E.

> UDALA
Pobretutako herriei
5.352,65 euro
bideratuko dizkiete
Pobretutako herrialdeei Uda-
lak bere aurrekontuaren %0,7
bideratzeko konpromisoa
hartu du. Kopuru hori izan-
go da 5.352,65 euro eta Bide-
berri mankomunitatearen
bitartez bideratu eta banatu-
ko dute.

> MUNDUMIRA
Aparkalekuak jarriko
dituzte Bergaran eta
Urretxun
Udalak dei egin du Mundu-
mira jaialdira autoz ez etor-
tzeko. Bergaran –Labegaraie-
ta– eta Urretxun –Mugitegi–
aparkalekuak jarriko dituz-
te; eta, autobus publikoa
egongo da bi herri horietatik
Antzuolara.

o h a r r a k

IKASTAROA
> Memoria lantzeko ikastaroa
egingo dute erretiratuen elkar-
tean, Bizikasiren eskutik

Bizikasiren laguntzare-
kin antolatu dute ikastaroa.
Maiatzaren 25ean eta ekaina-
ren 1ean, 8an eta 15ean izan-
go da ikastaroa, 16:00etatik
18:00etara. Izena eman behar
da maiatzaren 17an, 16:00eta-
tik 18:00etara, erretiratuen
elkartean bertan. 20 pertso-
narendako lekua egongo da.
Izena gehiagok emanez gero,
zozketa egingo dute.

LIBURUTEGIA
> KZgunean begiralea egongo
da maiatzeko martitzenetan

Maiatzari dagokionez,
KZguneko zerbitzua begirale-
aren laguntzarekin martitze-
netan izango da. Begiralea
egongo da hilaren 18an eta
25ean, 16:00etatik 20:00etara,
liburutegian. 

ZAHAR BERRITZEAK: 

Fatxadak  

Bainugela eta sukaldea  

Lokal komertzialak

Teilatuak

Jose Luis Zabalo

Kalegoi 9, 1. solairua
ANTZUOLA. 
Tel. eta faxa:
943 76 60 89Zurrategi plaza 4, behea. ANTZUOLA. Tel. eta faxa 943 78 71 80

SSuukkaallddeerraakkoo eettaa

bbaaiinnuurraakkoo aallttzzaarriiaakk

AAllttzzaarrii rruussttiikkooeettaann

eessppeezziiaalliizzaattuuaakk

Arin Jatetxea

Astelehenetan eta martitzenetan itxita

Kalebarren 7 • 943 78 62 45 
ANTZUOLA

Karta • Plater konbinatuak 
Ogitartekoak • Pintxoak

ETXEKO BEREZITASUNAK:
Buztana eta txuleta 

(zaharrarena).

Enkarguak ere hartzen ditugu.



Ikastetxeko estalkiari altuera handiagoa emango
zaio, etorkizunean igogailua jarri ahal izateko

HEZKUNTZA > SAN MARTIN

EDU MENDIBIL > ARAMAIO
San Martin ikastetxean igogailua
jarri ahal izateko egin beharre-
ko egokitzapen lanak aztergai
izan zituzten aurreko egueneko
osoko bilkuran. Hain zuzen ere,
ekainean egin nahi dituzte aipa-
tutako lanak.  

Nardeaga kaleko San Martin
ikastetxeko eraikina 1971koa, da,

Egokitzapen lanak udan
San Martin ikastetxean

eta beheko solairuaz gain, beste
bi solairu ditu. Estalkiari altue-
ra handiagoa emango zaio, eta
eskailera nagusiak bertaraino
egingo dira, teilatupeko solairu-
raino, hain zuzen, etorkizunean
igogailua jarri ahal izateko.

Lanak ekainean hasiko dira,
ziurrenik, behin ikasturtea amai-
tuta. Gaur egun 2-12 urte bitar-

teko 140 ikasle ditu San Martin
ikastetxeak.

GAZTETXOENDAKO TAILERRAK
Udalak 12 urtetik gorako gaztetxo-
endako bi tailer iragarri ditu.
Hurrengo zapatuan, hilaren 22an,
Plantilla tailerra izango da gazte
lokalean, 16:30ean. Gaztetxoek
kamiseta, patinetea edo bestela-
ko objekturen bat eraman deza-
kete, haren gainean marrazkia
egin ahal izateko. Ekainaren 19an
kandelagintza jorratuko dute.

Udalbatzak oniritzia eman zien San Martin ikastetxean egin beharreko egokitzapen lanei. GOIENKARIA

USOA AGIRRE > ARAMAIO
Iritsi da Aramaiora ere Goiena
Telebistaren seinale digitala.
Azken egunotan jardun dute
teknikariek horretarako beha-
rrezkoak diren moldaketak egi-
ten. Lurreko Telebista Digita-
la ikusteko 52. kanalean aurki-
tuko dute ikusleek Goiena
Telebista. Sintonizazio probak
egin eta aurkitzeko zailtasu-
nak izanez gero, teknikari bate-
kin jarri behar da harremane-
tan, antenan beharrezko egoki-
tzapenak egin eta arazoa
konpontzeko. Edozein zalantza

KOMUNIKAZIOA > GOITB

argitzeko atal  bat dago
Goiena.net atarian: http://goi-
ena.net/gaiak/ez-duzu-ikusten-
goitb.

AUKERA HANDIAGOAK 
Goiena Telebistak digitalera
salto egiten duen Debagoiene-
ko azken herria da Aramaio.
Teknologia digitala aplikatuz
posibilitate handiagoak lortzen
dira, hala nola kanal kopuru
handiagoa, irudi kalitate hobea
eta bereizmen handiko irudiak,
eta, aldi berean, soinu kalitate
hobea.

GOITB Lurreko Telebista
Digitalean ikusgai dago

> IRTEERA
Ekainean Kortezubiko Basondo aterpetxera
joateko izenematea eguaztenera arte dago zabalik

Zuiako Koadrilak antolatuta, bertako faunaren Basondoko ater-
petxea, Kortezubin, ikustera joateko irteera izango da ekainaren
6an. Aramaiotik irteera 09:30ean izango da eta itzulera, berriz,
14:30 aldera. Plaza mugatuak dira eta izenematea eguaztenera arte,
maiatzaren 19ra arte, dago zabalik. 

Irteeraren prezioa 7 edo 9 eurokoa da. Interesatuek udaletxe-
ra jo dezakete. Argibide gehiago 945 44 50 16 telefonoan.

> JAIAK
San Martin jaietako kartel lehiaketarako lanak
maiatzaren 31ra arte jasoko dituzte

Uztailaren 2tik 11ra bitartean ospatuko diren San Martin jaiei begi-
ra kartel lehiaketa deitu du Udalak. Adinaren arabera bi maila
bereiziko dituzte: 16 urtetik bebeherakoendako eta nagusiendako.
Gaztetxoen arteko irabazleak 60 euroko bonua jasoko du Elkar den-
detan erabili ahal izateko. Nagusien sari nagusia 150 euro da. Lanak
maiatzaren 31ra arte jasoko dituzte udaletxean.

> ONGIZATEA
Turismo eta termalismo programa deitu dute
ezinduendako ekainetik abendura bitartean
Ezintasuna duten pertsonendako turismo eta termalismo pro-
grama deitu dute eta interesatuek udaletxeko gizarte zerbitzu-
ko bulegora jo dezakete argibide eske. Irteera data baino bi hila-
bete lehenago egin behar da eskaera. Bidaiak ekainetik abendu-
ra arte eskaintzen dira, hilabetero. Laguntzaile batekin joateko
aukera ere badago.

> DIPUTAZIOA
Ezinduei zuzendutako dirulaguntzen eskaerak
uztailaren 29ra bitartean jasoko dituzte
Pertsona ezinduei zuzendutako dirulaguntzen deialdia egin du Dipu-
tazioak. Besteak beste, etxean irisgarritasuna lortzeko laguntzak,
etxeko jarduerak egiten laguntzeko produktuak eta zaintza pertso-
nalekoak jasotzen dira. Eskaerak uztailaren 29ra arte jasoko dituz-
te. Argibideak, udaletxeko gizarte laguntzailearen bulegoan.

> INFORMATIKA
KZguneko monitorea astelehen arratsaldean
izango da; hainbat ikastaro eskaintzen dituzte
Astelehenean, maiatzaren 17an, Aitor Madrid KZguneko monito-
rea 16:00etatik 20:00etara izango da. Ona txartela eskuratzeko auke-
ra dago; beharrezkoa da nortasun agiria eta osasun txartela egu-
neratuta eramatea. Era berean, hainbat ikastaro eskaintzen ditu
Aramaioko KZguneak. Argibideak, 945 44 54 36 zenbakian.

E. M. > ARAMAIO
Arabako koadrila arteko txapelke-
ta irabazi zuen Aramaiok zapatuan,
Gasteizen. Andere Arriolabengoa,
Iker Agirre, Xabi Igoa eta Manex Agi-
rre izan ziren Aramaioko ordezka-
riak. Manexekin izan gara. 

Gasteizko Landatxo pilotale-
kuak Bilboko BEC ematen zue-
la irakurri dugu...

Modu figuratiboan, bai. Kale-
jira, herri bazkaria eta dantza-
riak izan ziren finalaren aurre-
tik eta oso giro berezia izan zen.
Aramaiotik jende mordoa joan
zen eta asko gozatu genuen zapa-
tuan. Betiko eredutik irten eta
txapelketa ezberdin bat egiteko
saiakera egin da, eta ondo atera
da.

Zein izan zen txapelketa ira-
bazteko gakoa?

"Giro berezia izan zen goizetik eta asko
gozatu genuen denok zapatuko finalean"

Manex Agirre > Bertsolaria

Zaila da horri erantzutea.
Hasieran, beharbada, ez ginen
horren ondo ibili, baina finalak
aurrera egin ahala erosoago eta
konfiantza handiagoarekin ari-
tu ginen. Bukaera hasiera baino

hobea izan zen eta nik uste dut
horrek eman zigula txapela. 

Zein sari jaso duzue?
Txapelaz gain, Ollerietako

Blanca Gomez de Segurak egin-
dako zeramikazko plaka bat. Eta
asteburuko egonaldia landetxe
baten; hamar lagun izan gara tal-
dean, eta Urnietara joango gara
denok, udazkenean ziurrenik.

Bertso dramatikoa botatzea
tokatu zitzaizun finalean...

Bakarkako saioan, zera toka-
tu zitzaidan: "Gaurko egunean
urtero bezala loreak eraman diz-
kiozu". Motibo ona topatu behar
nuen bi bertso botatzeko eta bete-
tzeko eta minbiziz hildako nes-
kalagunari egitea bururatu zitzai-
dan. Neskalagunak zer esan
didan? Hark ondo daki bertsola-
ritza fikzioa dela.

Manex Agirre.

26 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14aARAMAIO
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b e r e  u s t e z

Jira eta bira, guztiz zora-
biatu naiz dagoeneko!
Guztiak korrika alde bate-

tik bestera, presaka, garaiz iri-
tsi ezinean. Hara joan, hona
etorri, hau eraman, hura
mugitu. Beti zerbait esku arte-
an. Lana, ikasketak, mugiko-
rra, ordenagailua. Gauza guz-
tietara iritsi nahi eta ezinean.

Okupatutako gizarte bate-
an bizi gara, duda izpirik
gabe. Presaka alde batetik
bestera, mugikorra belarrira
itsatsita eta kirioak beti aire-
an. Bizitzako abenturan
aurrera eginez ia konturatu

gabe, ziztu bizian; azkarregi,
agian.

Zenbat une gozatu gabe
presaren, nekearen eta urdu-
ritasunaren mendean. Zen-
bat momentu atsegin galduak
honen guztiaren ondorioak
pairatzean. Garrasi eta kexak
banatuz, irri eta laztanen
ordez, gehien maite ditugu-
nen artean.

Norbanakook sortzen ei
dugu gizartea, baina gizarte-
ak baldintzatzen du norba-
nakoon izatea. Indibidualis-
moa nagusi den munduan,
baloreak ahaztuak geratu
dira leku ezkuturen batean;
aberastasuna, boterea, gore-
nera iristea, garaipena lor-
tzea, garrantzitsuena bihur-
tuz doan hein berean.

Jira eta bira,
zorabiatu 
naiz!

"Zenbat une gozatu
gabe presaren,
nekearen eta
urduritasunaren
mendean!"

Geaxi Ezpeleta

Bixente Askasibar, Kaprikornio tropikoan.

GOIATZ ARANA / L.Z. > ELGETA
Badira aste batzuk etxean dela.
"Lasai eta ondo jaten", haren esa-
netan. 3.000 argazki inguru eka-
rri ditu azken bidaiatik. Motorra
Hegoafrikan utzi du; zain omen
dauka hurrengorako.

Abentura hau bukatu ordu-
ko sortu zaizu hurrengora-
ko grina.

Bai. Nire hasierako asmoa
zen Hegoafrikako lurmuturre-
ra iritsitakoan motorra saltzea,
baina garaje baten utzi dut,
azkenean. Hegoafrika ezagutze-
ko grina piztu zait, eta, gauzak
ondo bidean, datorren urtean
joateko asmoa dut. Motorra zain
daukat!

Zer iruditu zaizu Afrika, ipa-
rraldetik hegoaldera zehar-
katu duzun honetan?

Afrikako 17 herrialde zehar-
katu ditut motorrean. Lurral-
de oso zaila da, kontraste han-
diak ikusi ditut. Naturaren
indarrarekin zur eta lur geldi-
tu naiz. Edozer landatu eta hazi
egiten da. Gero, txanponaren
beste aldean, burokrazia, poli-
zia, bisatuak lortzeko zailtasu-
nak daude. Afrikarrendako
zuriak dirua dauka, eta horixe
zen gure eguneroko borroka;
prezioen borroka, hain zuzen. 

Lortu duzu zure helburua.
Iritsi zara Hegoafrikako lur-
muturrera!

Bai; azkenean, bakarrik hel-
du naiz eta hasieran aurreiku-
sitakoa baino denbora luzeagoa
behar izan dut. Baina pozik
nago. Hasierako arazo mekani-
koak konpondu egin nituen eta
motorra ere oso ondo ibili da.
Ez dut kexarik!

Trantze gogorrak ere bizi
izan dituzu, baina.

Bai; lapurreta izan genuen
Kongoko mugan. Pistola atera
eta auto baten sartu gintuzten.
Poliziak ziren eta dirua nahi
zuten. Beldurtu egin ginen.
Bizia galtzeko arriskurik ez
genuen ikusi, baina trantze
gogorra izan zen hura!

"Orain, Hegoafrika
ezagutu gura dut"

Bixente Askasibar > Abenturazalea

BIXENTE ASKASIBAR

"Afrikako 17 herrialde
zeharkatu ditut

motorrean; lurralde
oso zaila da"

"Naturarekin
txundituta gelditu naiz;
edozer landatu eta hazi

egiten da Afrikan"

LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA
Zazpi ikastetxek jokatu zuten
zapatuan eskola arteko Gipuzko-
ako herri kirolen txapelketa; tar-
tean, Elgetako ordezkariak.
Harro egoteko moduan dauden
alebin mailako zazpi neska-muti-
koak. Lan oso txukuna egin zuten
txapelketan.

AISIA > ESKOLA ARTEKO TXAPELKETA

MAKINA LAN EGIN ZUTEN
Zaku eramatea, jende proba, loka-
tzak, txingak eta sokatira izan
ziren egin beharreko probak.
Elgetako taldea izan zen ordez-
kari gutxien zituen taldea, eta,
hortaz, makina lan egitea egoki-
tu zitzaien taldeko zazpi kideei.
Zalantza barik, abantaila handia
izan zen hori lehiako gainerako
taldeendako. Lazkaoko ikaste-
txea nagusitu da aurten txapel-
ketan, baina elgetarrak pozik
egoteko moduan daude. Herriak
eta ikastetxeak bere presentzia
izan du lehiaketan. Zorionak!

Elgetak lan txukuna egin du
eskola arteko txapelketan
Gipuzkoako herri
kirolen txapelketako
finalean izan dira
Elgetako zazpi gazte 

Eskola arteko txapelketan izan den neska-mutiko taldea. GURUTZE TELLERIA

Atxorrotzeko egunean ume eta gurasoak izan ziren 

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA
Gurel guraso elkarteak gogotsu
ekin zion ikasturteari irail ingu-
ruan eta ordutik hona geratu
barik dabil lanean. Martxoan
herriko lorategiak txukundu
zituzten eta maiatzaren lehenen-
goan aste bukaera pasa egin gura
zuten; eguraldiak, baina, ez zien

lagundu eta egun pasa egin zuten
zapatuan. 50 bat lagun batu ziren
eta elkarrekin bazkaldu ostean
pilotaleku alboko horma margo-
tu zuten. Domekan, ostera, Atxo-
rrotz eguna zela-eta hara joan zen
30 bat laguneko koadrila. Goiz
pasa egin, eta bueltan, elkartean
bazkaldu zuten haiek.

EKAINEAN IRTEERA
Laster uztaileko udalekuak anto-
latzen hasiko da Gurel. Baina
hori baino lehen, ekainean, irte-
eratxo bat egin gura du, Nafarro-
ako Arguedas herri inguruan
dagoen Senda Viva parkera, hain
zuzen. Gainera, ludotekari agur
esango diote ekainean eta San
Juan bezpera ospatzeko ekital-
diak ere antolatuko dituzte.

LEINTZ GATZAGA > AISIALDIA

Gogotsu dabil lanean Gurel

Gatzagako koadrila Atxorrotz inguruan, maiatzaren 2an. GUREL

L.Z. > ELGETA
Maala guraso elkarteak eta
gaztetxeak egitarau polita pres-
tatu dute Asentzio egunerako.
Hala, eguerdi partean, eta egu-
raldia lagun bada, txosna zabal-
duko dute Asentzion bertan.
Pintxoak eta tragoak hartzeko

OSPAKIZUNAK > ASENTZIO EGUNA

aukera egongo da bertan.
12:00etan haur jolasak egingo
dituzte eta 14:00etan herri baz-
karia izango da. Eguraldi txa-
rrarekin, ekintza horiek guz-
tiak kiroldegiko gimnasiora
eramango dituzte. 

Urteroko meza ere esango
dut. 12:30ean esango du Leonar-
do Esnaolak.

KONTZERTUA GAZTETXEAN 
Gaur, berriz, gaztetxean, kon-
tzertu egingo dute Clavo
Ardiendo eta Aldexok taldeek
23:00etan hasita.

Etzi, domeka, haur jolasak,
meza eta bazkaria Asentzion 
Guraso elkarteak eta
gaztetxeak batera
antolatu dituzte
ekintza nagusiak



KIROLA28 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a

FUTBOLA

Bigarren maila
Reala-Castellon
Gaur. 21:00. Anoeta.

Ohorezko erregionala
Bergara-Real Union
Zapatua. 17:30. Agorrosin. 

Aloña-Mondra
Domeka. 16:30. Azkoagain.

Erregional preferentea
Getariako-Aretxabaleta
Zapatua. 17:00. Mendibeltz. 

Antzuola-Anaitasuna
Zapatua. 18:30. Estala.

Lehen erregional maila
Gazteak-Bergara B
Zapatua. 16:30. Unbe.

Lehen erregionala, igoera
Sto. Tomas Lizeoa-Mondra
Domeka. 17:15. Berio.

Lehen erregionala, kopa
Segura-UDA Arizmendi
Domeka. 18:30. Segura.

Ohorezko gazteak, kopa
Mondra-Hondarribia
Zapatua. 16:00. Mojategi. 

Aloña Mendi-Burumendi
Zapatua. 16:30. Azkoagain.

Gazteak, igoera fasea
Amaikak Bat-Aretx. Ariz B
Zapatua. 12:00. Deba.

Gazteak, kopa
Urki-Bergara B
Zapatua. 18:30. Unbe.

Emakumezkoen igoera
Arizmendi-Amara Berri
Domeka. 17:30. Almen. 
Añorga-Mondra
Zapatua. 17:30. Rezola.

SASKIBALOIA

Lehen nazionala, jaitsiera
San Inazio-MU
Zapatua. 18:00. Bilbo.

Maila autonomikoa, igoe.
Aloña Mendi-Suelbat 
Domeka. 18:00. Iturripe..

Gazte gizone. Partaidetza
MU B-Zast Zarautz
Domeka. 11:45. Musakola.
Aloña Mendi-Take Tolosa
Zapatua. 11:45. Zubikoa.

Gazte emaku. Partaidetza
Eskoriatza-Bera Bera
Zapatua. 11:00. Eskoriatza.

ESKUBALOIA

Euskadiko txap. Igoera
Trapagaran-Soraluce BKE
Zapatua. 16:30. Trapaga.

Kopa senior gizonezkoak
Arrate (Naz.)-Ford Mugarri
Zapatua. 18:00. Ipurua.
Izarraitz Aloña-Hondarribia
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

Kopa senior emakumezk.
Verkol Aloña-Leizaran
Gaur. 20:00. Zubikoa.

Kopa gazteak, gizonezk.
Bergara Soraluce-Egia 
Zapatua. 12:45. Labegaraiet.
Leizaran-Aloña Mendi
Zapatua. 12:00. Andoain.

Kopa gazteak, emakum.
Bera Bera-Bergara Soralu.
Zapatua. 16:30. Donostia. 
Winbel Eharia.-Citroen Chap.
Domeka. 12:00. Gasteiz.

ARETO FUTBOLA

Euskadiko Txapelketa
Eskoriatza-Azpeitiko
Zapatua. 18:00. Intxaurtx.

Bigarren maila
Urritza Jat.-UDA Orly
Zapatua. 16:15. Billabona.

Gazteak
Eskoriatza-Eskolapioak
Domeka. 11:00. Intxaurtxu.

PILOTA

Herri Arteko txapelketa
Egubakoitza. 22:00. Azpeitia:
Bergara-Azpeitia.

Udaberri txapelketa
Egubak. 20:00. Bergaran:
Bergara (Perez)-Eibar.

Errendimen. Udaberri
Zapatua. 16:00. Bergaran:
Intxurre-Bergara
Eskoriatza-Euskal Jolas
Olalde Bergara 3

ERRUGBIA

Errugbi TAG
Zapatua. 16:30. Mojategi.
Errugbian jokatu nahi duten
guztiendako. Izenematea
bertan.

Kadeteak
Durango/ART-Bilboko univ.
Zehaztu gabe.

MENDI LASTERKETA

Zegama-Aizkorri proba
Domeka. 09.00. Zegam.

AUTO LASTERKETAK

Gorlako igoera
Zapatua. 15:00. Bergaran.

ATLETISMOA

Otala Zelai krosa
Domeka. 10.00etan hasita
gaztetxoen lasterketak.
Nagusiak 11:00etan.

a s t e b u r u k o  h i t z o r d u a k

Iazko Gorlako igoeran tarteka euria egin zuen, eta pilotuek zailtasunak izan zituzten ze gurpil jarri erabakitzerakoan. GOIENKARIA

XABIER URTZELAI > BERGARA
Joan den asteko Udanako igoe-
rari Gorlakoak hartuko dio erre-
leboa oraingo zapatuan (15:00).
Oñatin Zabaletari nahi baino
gehiago kosta zitzaion irabaztea,
errepidea bustita eta olioz zikin-
duta zegoen-eta, eta bihar beste
zailtasun batzuk izango ditu gain-
ditzeko, Aitor Errok ere barketa
batekin korrituko du-eta (Osella
P20). Ez dira barketa bakarrak
izango: indar txikiagoa badu ere,
Angela Vilariñoren Norma 20
autoa ere lehiakorra izango da. 

Pilotu horiekin batera lehia-
tuko dira beste 48 lagun, eta tar-
tean egongo dira ibarreko hamar
ordezkari. Bergaratik izango dira

Aitor Zabaleta ez da
barketarekin lehiatzen
bakarra izango, Aitor
Errok Osella Pa20
autoa ekarriko du-eta;
ibarreko hamar pilotu
izango dira irteeran

Arrasateko ordezkaria izango da
Igor Orobengoa (Ibiza GT TDI). 

Iazko Gorlako igoeran tarte-
ka egin zuen euria, eta badirudi
bihar ere eguraldiak epaile lana
egin dezakeela.

Markel Agirre (Saxo VTS), Rober-
to Gomez (BMW 325), Igor Calle-
ja (BMW 325) eta zapatuan laster-
ketetan debuta egingo duen Iñi-
go Lizarralde (Citroen ZX 16v).
Oñatiko pilotuen artean izango

dira Ruben Nogueiras (Silver
car), David Ardions (Clio sport),
Asier Mugartza (Clio sport), Enri-
que Gomez (Clio Sport), Aitor
Ramirez (), Aitor Arnaiz (), eta
Sergio Porcel (Xsara VTS). Eta,

AUTO LASTERKETA > GORLAKO IGOERA

Eguraldia epaile izan daiteke
berriro Gorlako auto igoeran

X.U. > ESKORIATZA
Mailari eusteko etxeko lanak egin-
da, Bergarak, Mondrak eta Alo-
ñak ahalik eta ondoen amaitu
nahi dute liga. Eta, ahalik eta
ondoren diogunean, seigarren
postuan sailkatzeaz ari gara, hor-
tik aurrerakoak urrun daude-eta.

FUTBOLA > OHOREZKO ERREGIONALA

Orain, Idiazabal (44) dago postu
horretan eta atzetik datoz Berga-
ra (42), Mondra (42) eta Aloña (41).

Hala, ibarreko talde onena
izateko lehian datozen bi asteotan
partidu erabakigarriak jokatuko
dituzte hiru taldeek, Mondrak
Aloñarekin eta Bergararekin der-
biak izango ditu-eta.

Lehenengo aurrez aurrekoa
oraingo domekan jokatuko dute,
Azkoagainen (16:30), eta gorritxo-
en eta zuri-moreen artean puntu
bateko aldea baino ez dago. Joa-
nekoan, Mojategin, Mondrak ira-
bazi zuen (2-0).

Aloñak eta Mondrak derbia
jokatuko dute domekan
Ibarreko ordezkariek
seigarren postuan nahi
dute amaitu aurtengo
denboraldia

Iazko derbian bi taldeetako jokalariak zelai erdian lehian. GOIENKARIA

Mendiko
maratoi
ezagunena
domekan

X.U. > BERGARA
Domekan egingo dute,
09:00etan hasita, Zegama-Aiz-
korri mendi maratoia, 2004a
ezkero munduko koparako
baliagarria dena. Lasterke-
tan 450 lagunek hartuko dute
esku –antolatzaileek gonbida-
tutakoak gutxi batzuk eta zoz-
keta bidez aukeratutakoak
gainontzekoak– eta tartean
izango dira, urtero moduan,
debagoiendar asko.

ERREKORREN BILA 
Aurreko edizioetan ezarrita-
ko errekorrak ia-ia gaindiezi-
nak dira (Kilian Jornet 3.59.33
eta Emanuela Brizio 4.38.19),
baina horiek hobetzen saiatu-
ko dira domekan. Astelehene-
an, GOITBko Harmailatik
saioak tarte berezia eskaini-
ko dio lasterketa horri.

Aurtengo proba ere
Skyrunner munduko
koparako baliagarria
izango da 

ZEGAMA-AIZKORRI

Boulder
txapelketa
Mundumira
jaialdian

MIREIA BIKUÑA > ANTZUOLA
Mundumira jaiaren barruan
jokatuko dute Euskal Herri-
ko boulder txapelketa. Hain
zuzen ere, hilaren 29an egin-
go dute Antzuolako pilotale-
kuan. Atzo aurkeztu zuten
boulder txapelketa Arrasate-
ko Import enpresan.

IZENEMATEA, ZABALIK
Antolatzaileek esan zuten
aurkezpenean maila handiko
eskalatzaileek parte hartuko
dutela gazte eta senior mai-
latan. Guztira, 50-60 bat espe-
ro dituzte. 

Txapelketan parte hartu
nahi duenak federatuta egon
beharko du, eta 12 euro
ordaindu beharko ditu. Izene-
matea Euskal Herriko Men-
di Federazioan webgunean
egin daiteke hilaren 26a bai-
no lehen.

Euskal Herriko
eskaltzaile onenak
bilduko dira hilaren
29an Antzuolan

BOULDER



MIREIA BIKUÑA > ESKORIATZA
Emaus fundazioak erakusketa
zabaldu du Eskoriatzako Iba-
rraundi museoan: Ezagutu for-
mularik iraunkor eta solidarioe-
na, +3R's = - CO2. Hain zuzen ere,
hilaren 20ra arte ikus daiteke,
09:00etatik 14:00etara eta 18:00eta-
tik 20:00etara.

Erakusketarekin bete gura
duten helburu nagusia da ehun-
hondakinen kudeaketari, berre-
rabilpenari eta birziklapenari
buruzko informazioa ematea.
"Herri guztietan daude etxeko
hondakinak birziklatzeko edu-
kiontziak, koloreen arabera oso
erraz bereizten direnak. Baina
ehun-hondakinen gainean oso
gutxi dakite herritarrek. Hori
horrela, informazioa zabaldu
gura dugu", esan digu Emause-
ko ingurumen teknikari Manu
Mendezek.

Erakusketan, ehun-hondaki-
nen birziklapen zikloari buruz-
ko informazioa jasotzen duten
panelak jarri dituzte. Horietan
hainbat datu ematen dituzte; bes-
teak beste, 100 tona hiri-honda-
kin birziklatuz gero, atmosfera-
ra igorritako 50 tona CO2 ezaba-
tuko genukeela; eta Europako
Batasunean sortutako zaborra-
ren %37 birziklatuz, airera 158
milioi CO2 igortzea ekidingo
genukeela.

BIZI-ZIKLOA LUZEAGOA 
Ehun-hondakinak hiri-hondaki-
nen zati bat dira. Hain zuzen ere,
etxeetan, dendetan eta ostalari-
tzan sortzen diren hondakinak;
besteak beste, jantziak, etxeko
arropak (mantak, izarak, gorti-
nak...), oinetakoak eta osagaiak
dira ehun-hondakinak. 

Arropen bizi-zikloa luzeagoa
izan dadin jarraitu beharreko
aholkuak ematen dituzte erakus-
ketan: arduraz kontsumitu,
berrerabili eta birziklatu. "Pol-

tsetan Emausera ekartzen duten
arropa gehiena egoera onean
ekartzen dute. Dena den, herri-
tarrek jakin behar dute arropa
hori gero beste batzuek erabili-

ko dutela. Hortaz, kontu handiz
ibil daitezela. Norberak ipintze-
ko moduan ez dauden arropak,
apurtuta daudelako edo oso zaha-
rrak direlako, kalean dauden
edukiontzietara bota ditzakete",
esan digu Manu Mendezek.

SIN DESPERDICIO MARKA
Ibarraundiko erakusketa bisita-
tzen dutenek Sin Desperdicio
markako arropak ikus ahalko
dituzte: poltsak, amantalak, adur-
zapiak... Horiek guztiak, hautes-
kundeetako, herriko jaietako eta
jaialdietako publizitate-bandere-
kin egindakoak dira. Emausek
banderok batzen ditu –Euskal
Herritik kanpokoak ere bai– eta
garbitu; kasu batzuetan, plan-
txatu, eta gertu uzten ditu langi-
leek Sin Desperdicio markako
produktuak egin ditzaten. Ondo-
ren, prezio merkean saltzen dituz-
te Emausek Arrasaten duen den-
dan. Adibidez, poltsak 20 eurotan

Erakusketa ehun-hondakinen
berrerabilpenaren gainean
MARKA
Erakusketan Sin
Desperdicio markako
produktuak daude

IBARRAUNDIN
Eskoriatzan ikus daiteke
hilaren 20ra arte, goiz
eta arratsaldez

Ibarraundiko erakusketan Sin Desperdicio markako produktuak eta berrerabilitako arropak ikus daitezke. MIREIA BIKUÑA

Emaus fundazioak urriaren 31n zabaldu zuen bigarren eskuko arropa
saltzen duen lehen denda Debagoienean. Hain zuzen ere, Arrasateko
Nafarroa etorbideko 23. zenbakian zabaldu zuten. Arrasateko Udalaren
Enplegu eta Garapen Ekonomia Sailaren eta Emaus fundazioaren arteko
lankidetza akordioaren ondotik sortutako dendaren helburu nagusiak bi
dira: alde batetik, ingurumenarekiko errespetua bultzatzea eta indar-
tzea; eta beste alde batetik, baztertze arriskuan dauden pertsonak
gizarteratzen laguntzea. Dendan bigarren eskuko arropak eta Sin
Desperdicio markako produktuak saltzen dituzte. 

Emaus fundazioak bost saltoki ditu Gipuzkoan: Donostiako Ekocenter
zentroa eta Amarako Topagunea; Irungo bi Topaguneak; Tolosako
Topagunea; eta Arrasateko denda. Guztietan saltzen dituzte birziklatuta-
ko eta berrerabilitako produktuak. Gainera, etxez etxeko bilketa egiten
dute, 902 45 58 55 telefonora deituta.

Emausen Debagoieneko denda Arrasaten
dago, urriaren 31z geroztik zabalik

ESANAK

"Norberak ipintzeko
moduan ez dauden
arropak kaleko
edukiontzietara bota
daitezke"

"Ehun-hondakinen
birziklapenari buruzko
informazioa zabaldu
gura diegu herritarrei"

Manu Mendez > Emauseko
ingurumen teknikaria

saltzen dituzte modeloaren ara-
bera; eta giltza-zorroak 3 edo 5
eurotan. Gainera, maletak sal-
tzen dituzte 50 eta 65 euro arte-
an, tamainaren arabera.

> MINTZA EGUNA
Euskal Herriko
mintzalagunen jaia
Arrasaten izango da > 30

> GOIO ARRIETA
Eskoriatzarra pozik dago
bere antzezlanak izandako
arrakastarekin > 30

> DISKOA
Bergarako Emon taldeak
gertu dauka diskoa: 'Piztu
herria' > 31

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA



Bazkaria izango da eguneko hitzordu
garrantzitsuena, eta 500 txartel atera dituzte
Herriko Plazan izango den bazkarirako

EUSKARA > OSPAKIZUNAK

ARANTZAZU EZKIBEL > ARRASATE
Euskal Herri osotik etorritako
mintzalagunen topalekua izango
da ekainaren 6an Arrasate. Izan
ere, V. Mintza Eguna ospatuko
dute. Euskara Elkarteen Federa-
zioak antolatu du, AEDren,
AEKren, Udal Euskaltegiaren
eta Udalaren laguntzarekin.

Helburua da euskara elkarte-
ek kudeatzen dituzten mintza-
praktika egitasmoetan parte har-
tzen duten berbalagun edo min-
tzalagunek elkar ezagutzea. 

BAZKARIRAKO TXARTELAK 
Mintza Eguneko hitzordu garran-
tzitsuena bazkaria izango da. 500
txartel atera dituzte ekainaren
6an egingo den bazkarirako.
"Kanpotik 400 lagun inguru eto-
rriko direla espero dugu", azal-
du du Maitena Aranak, Zahar
Berriko arduradunak. Txartelak
eros daitezke AEDn edo euskal-

Ekainaren 6an 
Mintza Eguna ospatuko
dute Arrasaten

tegian maiatzaren 25a baino
lehen, 20 euroren truke. Bazka-
ria Herriko Plazan izango da.

"Arrasaten egitea erabaki da,
azkenaldian nahiko geldituta
zegoelako proiektua. Guretzako
ohorea da hemen izatea jaia, eta
herritarrak inplikatu gura ditu-
gu", adierazi du Aranak. Gaine-
ratu du jaialdi honekin Arrasa-
teko Mintza taldeak indartuta
aterako direla.

Bazkalondoren sariak bana-
tuko dituzte: "Espe Sainz irakas-
leari eta Ana Isabel mintzalagu-
nari emango dizkiegu oroiga-
rriak,  egin duten lana
eskertzeko", azaldu du Aranak.

DEBAGOIENEKO TALDEAK 
Debagoienean hiru herritan dau-
de mintzapraktika programak:
Arrasaten, Bergaran eta Aretxa-
baletan. Urtean zehar hainbat
aktibitate egiten dituzte hiru tal-
deetako lagunek elkarrekin.

"Mintza taldeak sortzen ditu-
gu adinaren eta zaletasunaren
arabera, besteak beste", dio Ara-
nak.

IAZKO BEHAKETA 
Arrasateko Mintza Eguna bosga-
rrena izango da. Orain arte Iru-
ñean, Donostian, Getxon eta Gas-
teizen ospatu izan dituzte. 

2009an Gasteizko Mintza Egu-
nean Aztikerrek egindako beha-
keta lanaren arabera, urte har-
tan Mintza Egunean bildutako-

en artean ia %100ek euskaraz ber-
ba egin zuten: euskararen erabi-
lera hamaiketakoan eta kalejiran
%92 izan zen; eta bazkalondore-
nean %100 ingurukoa. 

MUGIMENDUAREN HISTORIA 
Ia hamar urte dira Mintzalagu-
na egitasmoa sortu zela. 1993an
Bagera euskara elkarteak Donos-
tian sortu zuen lehendabiziko
Mintzalaguna. Ondorengo urte-
etan egitasmoa Euskal Herrian
zabaltzen hasi zen. 1998an anto-
latu zituzten lehenengo topake-
tak, eta Mintzapraktika batzor-
dea martxan jarri zuten. 

2005ean, Topaguneak proiek-
tua martxan jartzeko metodolo-
gia jasotzen duen eskuliburua
argitaratu zuen; eta hurrengo
urtean Mintzapraktika progra-
men inguruko jardunaldiak anto-
latu zituzten Durangon. 

2006an lehendabiziko Mintza
Eguna antolatu zen Iruñerrian
eta 2007an www.mintzaprakti-
ka.org ataria sortu zuten.

2008an Getxon ospatutako Mintza Eguna; bazkalondoren, parte-hartzaileak dantzan. GOIENKARIA

DATUA

400
LAGUN

Euskal Herri osotik etorritako 400
lagun espero dituzte ekainaren
6an Arrasaten. Iparraldean ez
dago Mintzalagun talderik; bai,
ostera, Nafarroan, Bizkaian,
Araban eta Gipuzkoan. 

11:00etan Ongietorria eta
hamaiketakoa Biteri plazan.
Iraitz Agirrek aurkezpena
egingo du.
12:00etan Ibilaldi gidatua Ana
Isabel Ugalderen eskutik.
13:30ean Kalejira.
14:30ean Bazkaria Herriko
Plazan.
20:00etan Sari banaketa.
20:00etan Erromeria Kataide
taldearekin.

Egitaraua,
ordua

A.E. > ARETXABALETA
Goio Arrieta eskoriatzarrak musi-
kan oinarritutako antzezpenak
egin ditu azkeneko bi egubakoi-
tzetan Aretxabaletako Arkupen.
Umorea ardatz hartutako antzez-
penak izan dira, baina baita hun-
kigarriak ere. Ideia nondik nora
hartu duen azaldu digu Arrietak.

Musikarekin lotutako baka-
rrizketak egin dituzu. 

Musikan oinarritutako lana
izan da. Abesti batzuk abestu
ditut, bideoklipak jarri ditu-
gu... lau pertsonaia antzeztu
ditut, eta, batetik bestera alda-
tzeko orduan, bideoklipak jar-
tzen genituen. 

Oso musikazalea zara. Batez
ere, azkeneko lau hamarka-
detako musika erabili duzu.

Nire bizitzan erreferente
izan direnak edo gustuko izan
ditudan musikarien lanak era-
bili ditut. Asko izan dira, adi-
bidez: Benito Lertxundi, Bruce
Springsteen, Ramones, The
Police, The Clash... Lan haue-
tarako, batez ere, Andres Cala-
maro, Fito & Fitipaldis, Manu
Chao, Skalariak eta Gatiburen
musika erabili dut. 

Nola sortu zaizu antzezpen
hauek egiteko modua?

Betidanik izan dut horrela-
ko zerbait egiteko gogoa. Inau-
terietan beti egiten dut zerbait,
baina momentu puntualak iza-
ten dira. Orain arte ez dut egin,
denbora faltagatik. Orain, den-
bora tarte bat hartu dut eta
honetan hastea erabaki dut.
Eskerrak eman behar dizkiet

alde teknikoarekin lagundu
didaten Iker Altuna eta Ander
Hernandezi. 

Zuk idatzitako lanak dira.
Zeri buruz idazten duzu?

Antzerki asko ikusten ditut,
eta baita bakarrizketak ere. Bi
hilabetez ibili naiz bakarrizke-
tak ikusten: gustuko nituenak
hartu eta kopiatu edo egin ditu-
dala esan daiteke.

Umorezko bakarrizketak
izan dira, baina baita oso
hunkigarriak ere.

Ez dakit ikusleei nola era-
gin dien, baina nik, behintzat,
nire bihotz guztia jarri dut.
Barruan dudan guztia bota dut.

Ikusleen erantzun ona iku-
sita, beste zerbait egiteko
gogorik baduzu?

Oraingoz, gustura nago
egindakoarekin. Eskatu didate
Eskoriatzan egitea, baina are-
toa ez da guk beharko genuke-
en modukoa. Ez dakit... izan ere,
ni eskoriatzarra izanda...

"Gustuko ditudan musikarien
lanak erabili ditut antzezpenean"

Goio Arrieta > Musikazalea eta antzezlea

ARKUPE
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OHIKO BATZAR NAGUSIA

D E I A
Eguna: 2010eko maiatzaren 21a.
Ordua: 9:00etan lehen deialdia eta 9:30ean bigarrena.
Tokia: Zubikoa Polikiroldegiko Kantxa - Oñati.

GAI ZERRENDA

1. Aurreko akta onartzeari buruzko txostena eta Batzar Nagusi honen 
akta onartzeko bazkideak izendatzea.

2. 2009ko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea, eta 2010eko 
gestio plana eta 2009-2012ko Plan Estrategikoa berrestea.

3. ULMA Taldeari buruzko txostena.
4. 2009ko ekitaldiko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
5. Emaitza aplikatzea.
6. 2009ko interesak kapitalizatzea.
7. Auditorea izendatzea.
8. Heziketako eta Kooperatiba Sustapeneko eta interes publikoko 

beste xede batzuetarako ekarpenaren (H.K.S.E.) erabilera. 
9. Egituraz gaindiko erakundeekin zerikusia duten gaiak.
10. Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak.
11. Menpeko ekarpen finantzarioen jaulkipena.
12. Zaintza Batzordeko kideak berritzea.
13. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea.
14. Galderak eta eskaerak.

Oñati, 2010eko maiatza
KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA

OHARRA: Bazkide guztiei gogorarazten zaie kanpo auditoriak aztertutako urteko kontuak,
emaitzak banatzeko proposamena eta gestio txostena egoitza sozialean eskura dituztela Batzar
Nagusira bitartean aztertu ahal izateko.

ULMA C y E, Koop. E.
Oñati



NEREA MENOR > BERGARA
Bergarako talde heterogeneota-
rikoa dugu Emon. Zortzi kidee-
tako bakoitzak ukitu berezi eta
besteengandik ezberdina dena
ematen dio taldeari. Emaitza?
Piztu herriadiskoa. Hamar abes-
tiotan salaketa eta ikuspegi posi-
tiboa uztartzen ditu taldeak:
"Dena hain iluna den garaiotan
bizitzaren gauza positiboak kon-
tuan hartu behar ditugulako". 

ESTILO ASKOTARIKO TALDEA
Ska eta reggae doinuek nagusi-
tasuna izan arren, funk eta Mexi-
koko musikaren estiloko abestiak
ditu Piztu herriak. "Zortzi pertso-

na gara, begira zenbat influentzia!
Hortik irteten da gure musika".
Horretarako, bateria, gitarra,
baxu, tronpeta, tronboi, saxofoi,
trikiti eta ahotsaz baliatu dira
bergararrak. 

MENDEKOSTEETAN KONTZERTUA
Joan den astean Tolosan eskai-
ni zuen taldeak diskoaren aurkez-
pen kontzertua. Hala ere, herrian
hilaren 21ean aurkeztuko du,
txosnetan. Piztu herriadagoene-

ko salgai dago disko-dendetan
eta hainbat tabernatan. Hala ere,
nahi duenak entzungai ditu abes-
tiak taldearen webguneetan:
www.myspace.com/emontaldea
eta www.emon.tk. 

Diskoan hamar istorio
kontatuko dizkigute,
gertuko kontuetatik
hasi eta
Guantanamoko
kartzelaraino;
Bergarako jaietan
aurkeztuko dute euren
lehenengo lana

MUSIKA > ARGITALPENA

'Piztu herria': jendea aktibatzeko, Emon
taldearen disko berria dagoeneko kalean

Emon talde bergararraren zortzi kideak. EMON

> IKUSKIZUNA
Fagor etxetresnak,
'La Fura del Baus'
lanaren babesle

Fagorreko De Dietrich goi
gamako etxetresnen lagun-
tza jaso du La Fura del Baus
antzerki eta permormance tal-
deak. 

Taldea Degustación de
Titus Andronicus ikuskizu-
na eskaintzen dabil Donostia-
ko Tabakalera aretoan. Arte-
ari, teknologiari eta gastrono-
miari eginiko omenaldia da
haien lana. Proposamen gas-
tronomikoak zuzenean ikus-
teko aukera egongo da De
Dietrichen eskutik. 

> IKUSKIZUNA
Mireia Gabilondoren
'Ttakun ttan ttakun'
lana Gasteizen 

Juan Mari Beltran, Jon Maia
eta Mireia Gabilondoren
eskutik Ttakun ttan ttakun
obra eskainiko da Gasteizko
Principal antzokian. 

Beltran eta Gabilondo ber-
gararra Ttanttaka teatroko
kideak dira eta Jon Maia
Kukai Dantza Taldean dabil
aspalditik. Guztiek txalapar-
taren gaineko obra hau aur-
keztuko dute bihar, 20:30ean.
Sarrerak erosteko: www.gene-
raltickets.com. 

KULTURA 31GOIENKARIA
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Energia fotovoltaikoa
Energia termikoa

Geotermikoa
Zoru erradiatzailea

Biomasa

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Zorionak eta ondo pasau Pentekoste jaixak!

Amillaga 10 BERGARA 20570 (Gipuzkoa)
620 56 13 16 / 669 36 69 53 • Faxa: 943 76 20 52

e-maila: info@alet-taldea.com • www.alet-taldea.com

Erregistro industriala: 20/28318 • INSTAGIren sozietate elkartua
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Bidekurutzeta 7, 1a · 943 76 31 71 · 20570 Bergara (Gipuzkoa) · www.lilura.com · lilura@lilura.com

Aurpegi eta gorputzeko laser depilazioa

Etorri eta ezagut itzazu gure eskaintza bereziak!

Anima zaitez!
Kontsulta eta proba 

DOAN

BERGARA

JAI 
ZORIONTSUAK 

BERGARAR 
GUZTIOI!

ARGAZKILARIA JOSETXO ARANTZABAL

Pazkoak 2010

Bergarako jaiakBergarako jaiak
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Finantzaketa kuota pertsonalizatuak

Sukaldeko altzariak eta osagarriak
Aitziturri 4, Posta-kutxa 173 

Tel.: 943 76 19 95 Faxa: 943 76 07 49
20570 BERGARA

103 Industria poligonoa
Tel.: 943 52 05 00 Faxa: 943 51 57 57

20100 LEZO 

ONDO IBILI JAIXETAN!ONDO IBILI JAIXETAN!

OGIZUN
koop. elk.

okindegia

Ibargarai 44-46 BERGARA
943 76 45 53

Ibargarai 17 behea BERGARA
943 76 21 37

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI
943 78 24 13

Ondo ibili 
Pazkoetan!



Agurne Barruso
Bergarako alkatea

Iritsi dira berriz ere Pazkoak eta
honen erakusle esku artean
daukazun gehigarria.
Lehenik eta behin, ongi etorri

Bitorianatxori, Pazkoez gozatzea
erabaki duzuen bergararroi eta
kanpotik gure herrira egun hauetan
hurbilduko zareten guztioi.

2009ko Pazkoetan argi eta garbi
gelditu zen jaiak batez ere herrita-
rrok egiten ditugula. Udalak
antolatutako ekimenek lagundu
egiten dute, baina ez dago jairik
herritarrok parte hartzen ez badugu.
Iazko programa azken urteetako
aurrekontu txikienekoa izan zen, eta,
hala ere, Pazkoak aspaldiko onenak.

Aurten ere esku artean
daukazun programa hau udalok
sufritzen dugun egoera ekonomiko
eskasaren baldintzapean eginda
dago. Gure eskerrik beroena Jai
Batzordeari aurrekontu oso
mugatuarekin programa oparoa
egiteko jarri duen imajinazio, ilusio
eta gogoarengatik.

Eskerrik asko Txosna Batzordea-
ri aurten ere Txosnagunea den gune
berezi hori antolatzeagatik eta
edukiz eta ekimenez betetzeagatik.

Orain herritarroi dagokigu
jaietako osagai nagusia jartzea.
Blusak jantzi, kalera irten eta gozatu
jaiez. Jaietan herriko kaleetan giro
aparta egotea gure esku dago.

Atera ditzagun kalera gure
aldarrikapenak, gure kantu eta
dantzarako senak eta bete ditzagun
herriko kaleak bost egunetan zehar
musikaz, dantzaz, antzerkiz eta
sekulako giroaz.

Errespeta dezagun egun hauetan
ere gure burua, gure ingurukoena eta
ingurumena. Ez gaitezen erori neurri
eta zentzurik gabeko kontsumoan
eta izan gaitezen gure buruaren jabe.
Horiek ere ezinbesteko elementuak
dira jaiak onak izan daitezen.

Egun hauetan halabeharrez
kanpoan egon behar duzuen
bergararrak gogoan, gaixorik
zaudetenoi gure alaitasuna ohe-
burura eramango dizuegun
esperantzan eta hemendik urrun
gatibu zaudetenok bihotzean.

Izan ditzagula Pazko onak.

Jaietako egitaraua
Egubakoitza,
21
> Ikasleen bazkaria

Gaztetxean, 15:00etan. Gero,
triki-poteoa egingo dute.
> Federatuen pilota partiduak

Pilotalekuan, 19:30ean.
> Bitorianatxoren jaitsiera

Jaiak hasiko dira, San
Martin plazan, 20:00etan.
> Musika bandaren kalejira

San Martin plazan hasita.
> Kataia taldearen kalejira

San Martin plazatik,
20:15ean, txosnaguneraino.
> 'Xaxau' jaitsiko da

Bideberrin, 20:30ean.
Segidan, txosnagunea irekiko
dute gazteek.
> Barrakak irekiko dituzte

Iluntzean izango da,
Matxiategin.
> Kontzertuak gaztetxean

Honako taldeen kontzertua:
Dark Code, Childrain eta Legen
Beltza, 22:00etan; bukaeran, DJ
Lennymetal-ek metal estiloko
musika ipiniko du.
> Dantzaldia

Tximeleta taldearekin, San
Martin plazan, 22:30ean.
> Kontzertuak 

Giza-proiektua, Klabo
oxidado eta Emon taldeak
txosnagunean, 22:30ean.

Zapatua, 22
> Bigantxak zezen plazan

09:00etan. Igandea txaran-
gak animatuko du giroa.

> 30. Haur eta Gazteen Plastika
sariketa

Bergarako Arte Elkarteak,
Beartek antolatuta. San Martin
plazan, 10:00etan.
> Diana

10:00etan hasiko da. Oxiron-
don hasiko dira Ekaitz Otxoa
eta Aitor Astorkia Bergarako
trikitilariak; Labegaraietan,
Udal Txistulari Banda; eta
Bolun, Elgoibarko dultzainero-
ak. Herriko Plazan batuko dira
denak, eta Mizpirualdeko
nagusien egoitzara bisita
egingo dute.
> Herriko elkarteen arteko
Bakailao Lehiaketa

San Martin plazan,
11:00etan. Sukaldariendako
lapikoak eta amantalak
Lacorrek emango ditu. Herrita-
rrendako mokadua egongo da,
etxe hauei eskerrak: Ogizun
Okindegia, Comercial Miner,
Lopez-Ojeda (Atxega), Manso
Hermanos SA, Txomin Zubel-
dia SA, eta Giokelako haraki-
nak: Jon Leturia, Luis Mari
Rezola eta Urtzelai anaiak.
> Goitibehera lehiaketa

San Martzialgo bidean,
12:00etan. Izena emateko, jo
kultura etxera (943 77 91 81).
> Plastika lehiaketako sari
banaketa

San Martin plazan,
13:30ean.
> Bakailao lehiaketako sari
banaketa

San Martin plazan,
13:45ean.
> Kantu bazkaria

Txosnagunean izango da,
14:30ean.

> Erremontezko pilota partidu
profesionala

Pilotalekuan, 17:30ean.
> Rock maratoia

Simon Arrietan, Kruz
Gallastegin eta Munibe plazan,
18:00etan.  
> Bonba japoniarrak

San Martin plazan,
18:15ean.
> Erraldoien konpartsaren
kalejira

San Martin plazan hasita,
18:30ean, honako ibilbidea
egingo du: Bidekurutzeta,
Ramon Maria Lili, Ibargarai,
Irizar, Kruz Gallastegi, Bidebe-
rri, Fraiskozuri, Herri Lagu-
nak, Domingo Irala, Barrenka-
le eta San Martin plaza.
> Errekortadore txapelketa

Seminarioko zezen-plazan,
18:30ean.
> Erromeria Trikidantz 
taldearekin 

San Martin plazan,
20:00etan.
> Kontzertuak

Governors, Los Zopilotes
Txirriaos (lehengo Impeca-
bles) eta Turbo shit. Txosnagu-
nean, 22:30ean.
> Erromeria Trikidantz 
taldearekin

San Martin plazan,
23:30ean.

Domeka, 23
> Herri gosaria

Txosnagunean, 07:30ean.
> Alborada

Udal Txistulari Bandak
egingo du, 08:00etan.

> Bigantxak 
Zezen plazan, 09:00etan.

> 75. Pentekosteetako Txirrin-
dulari Lasterketa

Lehendakari txapelketara-
ko puntuagarri da. San Anto-
nion izango da irteera,
09:30ean. Lokatza Ziklismo
Eskolak antolatzen du.
> Banakako xake azkarreko
txapelketa

Agorrosinen, 10:00-14:00.
> Futbolin, ping-pong, minigolf,
billar eta Skalextric

San Martin plazan, 10:30-
14:00.
> Umeendako jolasak

Munibe plazan, 11:00etan.
> Zaldiak gertutik ezagutzeko
aukera

5 eta 12 urte arteko umeen-
dako. Seminarioko zezen-
plazan, 11:30-14:00.
> Musika bandaren kontzertua

Alfredo Gonzalez Chirla-
quek zuzenduta. Espoloian,
12:30ean. Egitaraua: Campo de
rosas (pasodoblea; M. Gonzalez
Bastida), La belle Helene
(obertura; J. Offenbach),
Ezpata-dantza (M. Gonzalez
Bastida), Jericho (fantasia; B.
Appermont), Desafinado (bossa
nova; C. Jobim) eta Bergarako
ereserkia (A. Gonzalez Chirla-
que).
> Bergarako Hiria taldekako
xake txapelketa 

Agorrosinen, 16:00etan.
Bergarako Xake Eskolak
antolatu du.
> Eskuz banakako ligaxkako
pilota partiduak

Final laurdenak. Udal
pilotalekuan, 17:00etan.Bakailao lehiaketa egingo dute herriko elkarteek. ARTXIBOA

Txarangek animatuko dituzte Bergarako kaleak. ARTXIBOA

a g u r r a

Iritsi dira Pazkoak
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Aseguruak: PADI (Osakidetza), AEGON
20 urte zuekin Bergaran, eskerrik asko denoi!Fraiskozuri 5A, 1-D. BERGARA

Tel. : 943 76 56 88

• INPLANTEAK Punta-puntako teknologiarekin
• Aho zirugia
• Ortodontzia
• Odontologia orokorra

GGoorroossaabbeell
ddookkttoorreeaa

Orain, aurpegiaren estetika plasmarekin!

JJ.. AAllbbeerrttoo GGoorroossaabbeell MMeennddiizzaabbaall ddookkttoorreeaa
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Bulego ordutegia
Goizez: 08:30/12:30
Arratsaldez: 14:30/18:30
Ostiraletan: 08:30/15:00

ekainaren 14tik 25era
16 urtetik gorakoentzat

Jai zoriontsuak
opa dizkizuegu!

ATXEGA ARDOAK S.L.Errioxako
ardo beltza, urtekoa

Errioxa Nafarroa Urtekoa
eta ondua

ONDO
PASAU
JAIXAK!

ONDO
PASAU
JAIXAK!

Zabalotegi 13• BERGARA
Tel.: 943 76 44 53
berg.eusk@udal.gipuzkoa.net

HABEren dirulaguntzaz

> Apar festa 
Munibe plazan, 17:00etan.

> Baltsa jaitsiera
Ertzain etxeko zubian

hasita, 17:30ean. Txosna
batzordeak antolatutako
ekintza da.
> 33. Euskadiko Dantza 
Askatuko txapelketa

16 urtetik beherako bikote-
ek jokatuko dute. San Martin
plazan, 17:30ean. Abarka
dantza elkarteak antolatu du,
eta Udal Txistulari Bandak eta
trikitilariek lagunduko dute.
> Euskal Herriko 
errekortadoreen ikuskizuna

Zezen-plazan izango da, 
zale guztiondako, 18:30ean.
Pasai txarangak alaituko du
giroa.
> Bertso emanaldia

Txosnagunean, 19:30ean.
> Kontzertua

Napoka Iria eta Patinazo de
Neurona taldeek kontzertua
egingo dute. Txosnagunean,
21:30ean.
> Erromeria

Luhartz erromeria taldeak
girotutako dantzaldia izango
da. San Martin plazan,
22:30ean.

Astelehena,
24, koadrilen
eguna
> Koadrilen arteko herri kirolen
txapelketa

Zezen-plazan izango da
txapelketa, 11:30ean. Xapre eta
Zarra trikitilariek eta Incansa-
bles txarangak alaituko dute
giroa.
> Dantzaldia

Fabulosa orkestrarekin.
Espoloian, 12:30ean.
> Herri bazkaria

Txarangak animatuko du
giroa. San Martin plazan
izango da, 14:30ean. Txartelak
salgai daude honako lekuetan:
kultur etxea eta Pol-Pol eta
Ariznoa tabernak. 15 euro da;
10 urtetik beherako umeen
kasuan, 10 euro. Euria egiten
badu, Labegaraietako kirolde-
gian izango da bazkaria.
Incansables txarangak ipiniko
du musika.

Segidan, koadrilen arteko
jolasak izango dira, eta karao-
kea ere, DJ Angierekin.

> Errekortadoreen eskola
ibiltaria 

Errekortadoreen eskola
ibiltaria, zezentxoekin, zaleen-
dako. Zezen-plazan, 18:30ean.
> Incansables txarangaren
kalejira

San Martin plazatik hasita,
19:00etan.
> Kontzertuak

Extorsion eta Xero Xete
taldeak. Txosnagunean,
19:00etan. 
> Bergara Hiria pilota finalak

Maila handiko partidua
ikusteko aukera dute zaleek:
Irujo eta Laskurain, Titin eta
Pascualen aurka. Pilotalekuan,
19:30ean.
> Erromeria

Erdizka Lauetan taldeare-
kin. San Martin plazan,
20:00etan.
> Kontzertuak

Latz eta Inger, lehenengo;
Fiachras; eta, bukatzeko, Des-
kontrol. Txosnagunean,
22:30ean.
> Camp dantzaldia

Fabulosa taldearekin.
Espoloian, 23:00etan.
> Dantzaldia

Amaiur taldearekin. San
Martin plazan, 23:00etan.
> 05:00, txosnagunean

Karaokea, eta kulero eta
galtzontzilo lasterketa.

Martitzena,
25, nagusien
eta umeen
eguna
> Bigantxak

Zezen-plazan, 09:00etan.
> Umeendako jolasparkea

Ipintza II-ko patioan,
11:00etatik 14:00etara. Auto

Errekortadore ikuskizunak eta txapelketa egingo dituzte. ARTXIBOA

Irujo eta Laskurainek Titin eta Paskualen kontra jokatuko dute. ARTXIBOA

txikiak, zezen mugikorrak,
goming…
> Herri kirolen erakustaldia

San Martin plazan,
12:00etan. Honako partaidee-
kin: Ioritz Gisasola (Zelai
III.a) eta Jon Gisasola (Zelai
IV.a) eta Hodei Ezpeleta
aizkolariak; eta Joseba
Ostolatza, Ureta eta Idoia
Etxeberria harri-jasotzaileak.
Aurkezlea da Ernesto Ezpele-
ta, Bihurri. 
> Duo Plaentxi taldearen
emanaldia

Duo Plaentxi taldea.
Domingo Irala kalean,
12:30etik 14:00etara. 
> Umeendako jolasparkea

Ipintza II-ko patioan,
16:30etik 19:30era.
> Eskuz banakako profesional
mailako pilota partidua

Udal pilotalekuan,
17:00etan.
> Errekortadore eskola

Zezentxoekin egingo dute.
Zezen-plazan, 18:30ean.

Incansables txarangak giroa
alaituko du.
> Debagoieneko V. Jardunaldi
Gastronomikoen aurkezpena

San Martin plazan,
18:30ean.
> Pintxo eta argazki lehiaketak

Txosnagunean, 18:30ean.
> Umeendako karaokea

Txatxilipurdi elkarteak
antolatuta. 19:30etik 21:00eta-
ra.
> Lehiaketatako sari banaketak

Txosnagunean, 20:00etan.
> DJ festa

DJ Oihan Vegak ipiniko du
musika. 22:30ean hasiko da
emanaldia, gauerdira arte. San
Martin plazan.
> Bitorianatxoren igoera

Jaiak bukatzeko. Incansa-
bles txarangak musika ipiniko
du. San Martin plazan, gauer-
dian.
> DJ festa

DJ Oihan Vegaren eskutik.
San Martin plazan, 00:30etik
02:00etara.
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Era guztietako lanak

Moketa eta sintasola

Iztuku esponjatua

Paper pintatuak

Harea zorrotada

Iztuku faltsua

Aitziturri 6 • 95 posta kutxa • 20570 Bergara

Telefonoak: 943 76 09 32 / 610 25  99 83 / 667 54 89 16 
Faxa: 943 76 09 32

IRURAK MARGOAK
DISEINUAK, S.L.

Ondo 
pasau 
jaixak!

BOLU
SUKALDEAK

>Gremioen koordinazioa
>Aurrekontua konpromiso barik
>Horma armairuak

Bolu 22. Bergara. Tel./ Faxa: 943 76 27 02.
bolusukaldeak@euskalnet.net
www.euskalnet.net/bolusukaldeak
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Bidekurutzeta 16  BERGARA     Tel.: 943 76 23 94 

Jai zoriontsuak bergarar guztioi! Eco-Drive mugimendua (argi karga infinitua)
150 egunerako karga erreserbarekin

Domingo Irala, 5
BERGARA

Tel.: 943 76 24 88

Jai zoriontsuak igaro!

NEREA MENOR > BERGARA
Orain arte alkateak jaurti du beti
jaiei hasiera ematen dien txupina-
zoa. Urte honetatik aurrera, baina,
ohitura aldatu eta urtero herriko
pertsona ezberdin batek botako
du. Jardun horretan lehenengoa
izango da Antonio Irazola. 

Txupinazoa botako duzu aur-
ten. Pozik zaude?

Bai, pozik hartu nuen albis-
tea, baina merezi ez dudan lan bat
eman didatela uste dut. Nire
moduko jende asko dago duela 40
urte-eta udaletxean lanean aritu
zena, eta, bueno, eurek merezi
dute. Guri egokitu zitzaigun garai
haiek bizi izatea eta horrela jar-
dutea. 

Zinegotzi izan zara 11 urtean
zehar. 

Bai, lehenengo Luis Laskurai-
nen eta gero Jose Luis Elkororen
gobernuan egon nintzen Udale-
an. Hasieran, ezin genuen ia ber-
barik egin ere, baina gero hasi
ginen, bai, gerra ematen, pilota-
lekuaren subasta zela-eta.
Gehiengoa ere lortu genuen 1974-
1975 urte inguruan. Urte luzeak
izan ziren haiek. 

"Pozik hartu
dut albistea,
baina merezi ez
dudan lana da"

Antonio Irazola > Txupinazoa jaurtiko duena

Zuk jarri zenuen ikurrina lehe-
nengoz udaletxean, ezta?

Poz handiko momentua izan
zen hura. Azkeneko momentura
arte ez nuen jakin nik ipiniko nue-
na ikurrina. Garai hartan Elko-
ro zen alkate eta hark esan zidan
berari baino gehiago zegokidala
niri ipintzea. Plaza jendez gainez-
ka zegoen, baita udaletxea ere.
Jarri osteko txaloek ez zuten aka-
berarik. 

Nola bizi zenituen jaiak garai
haietan?

Zirkua ikustera joaten nin-
tzen, eta koadrilarekin pilota par-
tiduak ikustera. Onenetarikoak
etortzen ziren Bergarara! Ez nin-
tzen oso parrandazalea. Zortea
izan nuen, gaztetan topatu nuen-
eta emaztea. 

Zer egingo duzu aurtengo Men-
dekosteetan?

Orain ez daukat lehengo sasoi-
rik eta gutxi irteten naiz. Buel-
tatxo bat emango dut, noski. Herri
kirolak ikustera joango naiz goi-
zetan, giroa ikustera. Pilota par-
tiduak gustuko ditut, eta Irujo-
rena telebistan ziur ikusiko duda-
la, edo, akaso, pilotalekuan. 

"Ikurrina ipintzea poz
handiko momentua izan
zen; jarri osteko txaloek

ez zuten akaberarik"

"Hasieran ezin genuen ia
berbarik egin ere, baina

gero hasi ginen bai
'gerria' ematen Udalean"

Antonio Irazola, Bergarako udaletxeko balkoian. N.M.

Aritzetako San Migel auzoko Sagastizabal baserrian jaio zen Antonio
Irazola Altuna, 1924an. Aita eta ama bergararrak zituen. 

Lehenengo ikasketak herriko eskolan egin zituen eta, gero, Errege
Mintegian jarraitu zuen ikasten. Diktadura garaia bizi izan zuen eta ondo
gogoratzen ditu orduko gertaerak. Gaztetatik langile mugimenduan aritu
zen. 11 urte eman zituen zinegotzi Bergarako Udalean, Laskurain eta
Elkoro alkateen gobernuetan. Irazola izan zen lehenengoz ikurrina jarri
zuena udaletxeko balkoian, eta poz handiz gogoratzen du une hura. 

11 urtez zinegotzi Bergarako Udalean

BIOGRAFIA
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Barrenkalea 18  BERGARA 
Telefonoa eta faxa: 943 76 26 81

www.euskoalkartasuna.org

Mendekoste 
jai zoriontsuak  
herritar guztioi!

Aroztegia
San juan 1a
BERGARA
Tel.: 943 76 54 91
Faxa: 943 76 08 04

Altzari denda
Ikerleku zeharbidea 
BERGARA
Tel.: 943 03 46 30

• Proiektuak
• Koltxoiak
• Horma-armairuak
• Altzariak neurrira

• Ateak
• Eskailerak
• Leihoak
• Tarimak
• Egur lanak orokorrean

U G A R T E
A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K

Zorionak,

bergarar

guztioi!



MIRIAN BITERI > BERGARA
Pazkoetako asteleheneko Koa-
drilen Eguneko herri bazkarira-
ko inoiz baino txartel gehiago
jarri dira aurten salgai. Joan den
urtean baino 200 gehiago: 700,
hain justu ere. Bergarako Kultu-
ra teknikari Edurne Kortak gogo-
rarazi du urtetik urtera gero eta
jende gehiagok ematen duela ize-
na ekimen horretan, eta, hortaz,
azken urteotan leku falta dela-eta
bergarar asko geratu dela txar-
tel barik. Horrek, baina, ez du
esan nahi jendea bazkarira joan
barik geratu zela, etxetik mahaia,
aulkiak eta jana hartu eta plazan
ederto bazkaldu zuten-eta. 

Aurtengo bazkarirako txarte-
lak erosteko epea amaitu dela
gogoratzearekin batera, Kortak
Pazkoetako astelehenean San
Martin plazan bazkalduko dute-
nen menuaren berri eman digu:
errioxar erara gertatutako pata-

Urtetik urtera gero eta bergarar gehiago joaten
da Pazkoetako astelehenean egiten den bazkarira

Eguraldiak laguntzen badu, San Martin plazan
izango da; bestela, Labegaraietako kiroldegian

KOADRILEN EGUNA > HERRI BAZKARIA

tak, okela gisatua, etxeko hosto-
pila eta kafea hartuko dute ber-
gararrek egun horretan. Menu
bera izango dute helduek eta etxe-
ko txikienek; ez da bereizketarik
egongo.  

ZERBITZARIEKIN
Horren harira, aipatu digu ez dela
errepikatuko joan den urtean San
Martin plazan jendaurrean pres-
tatutako 500 lagunendako paella
erraldoia. Horixe izan zuten zuten
bazkarian parte hartu zutenek.
Bakoitzak zerbitzatu behar izanak
ez zuen oso harrera ona izan. Kor-
taren arabera, "jendea gutxi mugi-
tu zen eta bazkaria, gainera, nahi
baino gehiago luzatu zen. Horren-
beste jenderendako, ez da oso
praktikoa". Hori dela-eta, aurten
catering enpresa bat kontratatu
dute eta horko zerbitzariak ardu-
ratuko dira platerak mahai gai-
neratzeaz.

LABEGARAIETARA
Eguraldia ere kontuan hartu dute
antolatzaileek. Denon buruan
dago oraindik joan den urteko
Pazkoetako astelehenean egin
zuen egun bero eta eguzkitsua.

Herri bazkarirako txartel barik geratu zen jende asko joan den urtean. GOIENKARIA

Aurtengoa ere antzekoa izango
dela espero badute ere, badaez-
pada 700 lagun hartzeko gai den
toki alternatiboa topatu nahi izan
dute. Hala, euria eginez gero,
Labegaraietako kiroldegian egin-

go dute lehenengo aldiz herri
bazkaria. Horren harira, Kultu-
ra teknikariak nabarmendu nahi
izan du Labegaraietara joan ahal
izateko autobus zerbitzua eskai-
niko dela. 

Azken urteotako
toki faltari
aurre egiteko,
700 txartel 

DATUA

200
TXARTEL GEHIAGO

Herri bazkariak izaten duen
arrakasta kontuan hartuta,
txartel gehiago saltzea erabaki
du aurten Udalak. Joan den
urteko 500etik 700 txartel
saltzera pasa dira aurten.

Bazkaria hasi aurretik koadrilek jai giroan murgiltzeko aukera izango
dute, 12:30ean Espaloian hasiko den dantzaldiarekin. Musika ondoan
izaten jarraituko dute bazkaltzeko orduan ere, txaranga batek animatu-
ko du-eta San Martin plaza. Bazkalondoan bergararrek ez dute lo
geratzeko denborarik izango, koadrilen arteko jolasak egingo dituzte-
eta. Horrez gain, agertoki gainean, mikrofonoa esku artean edukita,
banaka edo taldeka abesteko abilezia erakutsi ahal izango dute bazka-
rian parte hartzen dutenek. Karaokea izango da, Angie disko jartzailea-
ren eskutik.

Koadrilen arteko jolasak eta karaokea 

BAZKALONDOA

PAZKOAK 201040 GOIENKARIA
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Bidekurutzeta 8  • BERGARA • Tel.: 943 76 28 67 • Faxa: 943 76 94 31

E s k a i n t z a  b e r e z i a k :
L O R AT E G I A  -  P R O F E S I O N A L A  -  U D A  

I N D U S T R I A  
H O R N I D U R A K

Ondo pasau                  jaixetan!

Pazkoa jai zoriontsuak

Ibargarai 11 • tel.: 943 76 28 92

08:30 - 20:30
eguerdian zabalik!

Pazkoa jai zoriontsuak
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"ideia guztiak, proiektu guztiak,
pertsona guztiak"

ondo pasau jaixak.

Zorionak, 
bergarar guztioi!



MIRIAN BITERI > BERGARA
Bergarako errekortadore eskolaren
ibilbideaz eta Pazkoetan egongo
diren berrikuntzen gainean hitz egin
digu datozen lerrootan eskolaren bul-
tzatzaile Iñigo Almortzak; azken
horren harira, aipatu digu aurten,
lehen aldiz, 16 urtetik beherakoen-
dako txapelketa egingo dutela.

Noiz sortu zen Bergaran erre-
kortadoreen eskola?

Bergarako errekortadoreen
taldea orain dela zortzi bat urte
eratu zen; horretan toki guztie-
tako jendea zegoenez, Euskal
Herriko Errekortadoreen Taldea
izena jarri genion. Ikuskizunen
ikusle zati handi bat mutikoak
zirela ikusita, haiendako eskola
bat sortzea erabaki genuen orain
dela hiru urte. 2007an sortu
genuen Bergaran, eta jarraian,
horretarako espresuki eratutako
ganadutegi bat, Bergarako Zeze-
nak deitzen dena. 

Herri askotatik deitzen digu-
te ikuskizunak egin ditzagun.
Adibide bat jartzearren: maia-
tzaren hasieran, Txitxarro dan-
tzalekuan izan ginen. Zezenekin
lotutako jolasez gain, herri kiro-
lekin uztartutako jokoak ere
eskaintzen ditugu.

Zer erakusten diezue mutikoei?
Zezenen aurrean zelan babes-

tu behar duten, eta errekorteak

"Aurten, errekortadore
txapelketa egingo dugu
mutikoendako"

Iñigo Almortza > Errekortadoreen eskolaren bultzatzailea

eta saltoak nola egin ere. Lehenen-
go, gezurrezko zezenekin egiten
dugu, eta gero, benetakoekin.
Finean, minik hartu barik nola
gozatu erakutsi nahi diegu. Hori
bai, beti ganadua errespetatuz. 

Errekortadore eskolan berga-
rarrak dira guztiak?

Ez. Ingurunean mugitzen gare-
nez, bereziki Arrasateko eta Ber-
garako jendea dago. Azken horien
artean, Txili, Unai Arana, Blas
Kruz, Felipe Gascon eta ni neu ibil-
tzen gara. Bergarako beste muti-
ko askok ere laguntzen digute,
zaletasun handia dagoelako. 

Debagoienean badago beste-
lako eskolarik?

Ez Debagoienean, ezta beste
inon ere. Orain hasi dira sortzen.
Espainiarekin alderatuta, Eus-
kal Herrian daukagun abantaila

da lagatzen digutela 16 urtetik
beherako umeendako ikuskizu-
nak egiten. Beste hainbat tokitan
gezurrezko zezenekin egiten dituz-
te; guk, berriz, benetakoekin. 

Nondik dator Bergaran dago-
en zaletasuna?

Euskal Herrian beti gustatu
izan den mundua da. Gainera, gai-
nerako kiroletan moduan,
herrian ona den norbait baldin
badago zaletasuna dago. Berga-
ran, esaterako, hor dago Aitor
Zabaleta auto gidaria. Guk zeze-
nen mundua pizteko elkartea sor-
tu genuen lehenengo, eta gero
errekortadoreen munduan sartu
ginen, Tolosako Elosegi familia-
ri esker. Talde bikaina egin
genuen eta Euskal Herrian eta
Espainian toki askotara joaten
gara, maila ona erakusten dugu
txapelketetan eta ikuskizunetan. 

Amaitu aurretik, zer eskaini-
ko duzue aurtengo jaietan?

Errekortadore eskolan ez da
berrikuntzarik egongo. Dena
dela, urtero duen arrakasta iku-
sita, orain arte egin izan ez dena
egingo dugu aurten: errekorta-
dore txapelketa 16 urtetik behe-
rako umeendako. 10 mutikok
eman dute izena, ez ditugu gehia-
go sartzen; besteak beste, Irun,
Tolosa, Soraluze, Azkoitia eta
Bergarako jendea egongo da. Txa-

"Aurten, lehen aldiz,
bigantxak egongo dira
zapatuan, 09:00etan,

zezen-plazan"

"Desagertu egin behar
zen koadrilen arteko

herri kirolen txapelketa
hartu dugu"

Iñigo Almortza bergararra. MIRIAN BITERI

pelketa hori zapatuan izango da,
seminarioko zezen-plazan,
18:30ean. Joan den urtetik gor-
deta dauzkagun hiru zezentxo
botako ditugu horretan. Mutiko-
ek zelan erantzungo duten ez
dakigu, presio handia izango
dutelako; baina arrakastatsua
izango dela uste dugu. 

Aurten, gainera, lehen aldiz,
bigantxak egongo dira zapatuan,
09:00etan, zezen-plazan. Bestalde,
desagertu egin behar zen koadri-
len arteko herri kirolen txapel-
keta hartu dugu. Astelehen goi-
zean izango da hori, zezen-plazan.
Herri kirolen gaineko joko horie-
tan bigantxak ere egongo dira.
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Barrenkale 44 • 20570 BERGARA (Gipuzkoa)
Tel. / Faxa: 943 76 24 89 • Mugikorra: 607 76 24 89 - 610 20 54 99

Iturgintza - Berogintza

Ondo ibili jaietan!

Iratxo
m e r t z e r i a

Telesforo Aranzadi 3B
Tel.: 943 76 00 79

BERGARA

Ondo pasau Pazkoetan!
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BEROGAILUAK, KLIMATIZAZIOA ETA UR BEROA

Saunier Duval

San Lorentzo 21
20570 Bergara

Tel.: 943 76 06 61
www.dicoman.com

dicomanbergara@dicoman.com

LAGUNTZA TEKNIKORAKO ZERBITZU
OFIZIAL BAIMENDUA

J A N T Z I D E N D A
Martoko 34  Bergara  943 76 23 93

Jai zoriontsuak
guztioi!

Udaberria - uda
Neurriak

38tik 60ra
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Burdiñate 11  Tel.: 943 76 02 57
Tokieder plaza 3  Tel.: 943 76 14 87

BERGARA

Pazkoa jai zoriontsuak
bergarar guztioi!

ARANTZAZU EZKIBEL > BERGARA
Bergarako jaietako gune errefe-
rente bilakatu da azken urteotan
txosnagunea. Ekintza asko anto-
latzen dituzte; adin tarte zabala-
ri eskainitakoak, gainera. Dago-
eneko gertu dute aurtengo jaie-
tako egitaraua; eta esan behar da

Bestalde, gaur, egubakoitza, trikipoteoa
egingo dute jaietako kartelak jartzeko

Xaxau-rekin eta eskuetan jaietako edalontziak zituztela aurkeztu zuen txosnetako batzordeak bere egitaraua, joan den martitzenean. JULEN IRIONDO

hainbat berrikuntza prestatu
dituztela Pazkoetarako. Horrez
gain, beti bezala, musika izango
da protagonista nagusia.

TXOKOLATE BEROA 
Zapatuko gaupasari amaiera
bikaina eman eta ohera joan gura

duenak sabela beteta eraman
dezan, herri gosaria egingo dute
domekan, 07:30ean. Txosnagune-
an bertan txokolate beroa eta
opilak emango dituzte. Jendeak
gustura hartuko du, duda barik!

BERRESKURATUA 
Aurtengo beste berrikuntzetako
bat baltsa jaitsiera izango da.
Garai baten egiten zen baltsa jai-
tsiera, baina, denboraldi baten
galduta egon ondoren, aurten

berreskuratu egingo dute baltsa
jaitsiera. Hilaren 23an, domeka,
izango da, 17:30ean. 

Koadrila bakoitzak bere bal-
tsa egin beharko du. Irteera pun-
tua egongo da Tavexko zubian eta
bukatu beharko dute txosnagu-
ne parean.

Baltsa jaitsieran parte har-
tzen dutenen artean sariak bana-
tuk dituzte. Sariak emango dituz-
te martitzenean 20:00etan txosna-
gunean bertan.

TXOSNAGUNEA > EGITARAUA

Baltsa jaitsiera eta herri gosaria
dira aurtengo nobedadeak

21, egubakoitza
15:00 Gaztetxean Ikasle
bazkaria. Ondoren triki-poteoa.
19:30 Enkartelada plazan.
20:00 Kalejira Kataia taldeare-
kin plazatik txosnetara. 
20:30 Xaxau-ren jaitsiera eta
txosnak irekitzea.
22:30 Kontzertuak Bideberrin
(ikusi 52. orria). 

22, zapatua, Elkartasun
eguna
13:30 Maite ditugunei
omenaldia.
14:30 Kantu bazkaria.
20:00 Kale-agerraldia.
22:30 Kontzertuak Bideberrin
(ikusi 52. orria). 

23, domeka
07:30 Herri gosaria.
17:30 Baltsa jaitsiera. 
19:30 Bertsolariak.
21:30 Kontzertuak Bideberrin
(ikusi 52. orria). 

24, astelehena
19:00, 22:30 Kontzertuak
Bideberrin (ikusi 52. orria). 
05:00 Karaokea eta tartean
kulero eta galtzontzilo
lasterketa.

25, martitzena
18:30 Pintxo eta argazki
lehiaketak. 
20:00 Sari banaketa. 

Egitaraua

BIDEOA

Jaietarako gonbidapena egiten
duen Xaxau spota tabernetan
emango dute gaurtik aurrera.
Trikipoteoa egingo dute gaur
arratsaldean jaietako kartelak
jartzeko; eta, bide batez, spota
aurkeztuko dute. Apirilaren 30ean
grabatu zen spota herriko kaleetan.

'Xaxau' spota
tabernetan ikusgai
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Erakuslekua: Bidekurutzeta 38
Tel./Faxa: 943 76 31 03
e-posta: arregiaroztegia@hotmail.com

Tailerra: Urteaga 20
Tel./Faxa: 943 76 11 73

ARREGI AROZTEGIA
AulkiakSukaldeak

Armairuak
Tarimak
Parketak
Leihoak
Eskailerak
Erreformak
…

Sukaldeko altzariak

Ateak

Horma armairuak

Mahaiak

Ondo pasau jaietan!

Gremioen 
koordinazioa



Debagoieneko beste herri batzuetan bizi diren sei bergarar Pazkoetako giroaz eta familiaz gozatzera etorriko dira

HERRITARRAK > KANPOAN BIZI DIREN BERGARARRAK

Ongi etorri herrira, bergararrok!

PAZKOAK 201046 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a 

Ibargarai 30 BERGARA
Tel.: 943 76 52 88 - Faxa: 943  76 25 64

iBARRALDE
Administrazio zerbitzuak SL

• Fiskalak

• Laboralak

• Kontableak eta juridikoak

• Finken administrazio zerbitzua

Ondo pasa jaiak!
25.068 kolegiatu
zenbakia

Barrenkale 1 • Tel.: 943 76 29 91 • BERGARA

Presta zaitez ezkontzarako!
Jantziak neurrira egiten ditugu

> GEMA ZABALA
Aretxabaleta

Aretxabaletan bizi
naizen arren, Bergaran
egiten dut lan. Horrega-
tik, urtero bezala,
aurten ere jaietan lanera
etorriko naiz. Kontzer-
tuak, zezenak eta
barrakak ditut nik
gaztetako jaien
oroitzapenak. Gaur
egungo jaietan jendea
igartzen dut faltan, asko
kanpora joaten dira-eta.
Bariku eta zapatu gauak
lehen izugarriak izaten
ziren, baina orain aldatu
egin dira.

> MARGARI GARITANO
Oñati

Aurten jaietako
domekan elkartuko gara
anai-arreba guztiak.
Eguerdi aldera txikiteoa
egiten dugu, eta
ondoren bapo bazkal-
tzen dugu Pello anaiaren
etxean. Niretako oso
garrantzitsuak dira
Pazkoak, eta gaztetako
oroitzapen oso onak
ditut; batez ere, musika
bandek egiten zituzten
kontzertuak ditut
gogoan. Eibartik
etortzen ziren emanal-
dia egitera!

> MARI KARMEN
AMASORRAIN
Oñati

Gogoan ditut gure
garaian egiten ziren
Estanpak; urteko
gertakarien gaineko
parodiak ziren eta
irrikatan egoten ginen
horiek ikusteko. Hori
berreskuratzea ederra
litzateke. Gainontzeko-
an, ez naiz batere festa
zalea eta ez aurten ere
ez naiz jaietan izango,
baina disfrutatuko dut,
bereziki ume eta
gaztetxoen ilusio bizia
ikusiz eta sentituz. 

> LOREA POZA
Antzuola

Tabernetako giroa,
kalean ibiltzea,
kontzertuak, txosnagu-
nea... jaietatik dena
gustatzen zait. Aurten
lan egin behar dudanez,
zapatuan eta astelehe-
nean jaitsiko naiz
Bergarara koadrilarekin
irtetera. Astelehena da
gustukoen dudan eguna,
zapatuan jende gehiegi
egoten da-eta, nire
iritziz. Jaietatik zozer
aldatzekotan, egun
gehiago irauten duten
jaiak ipiniko nituzke. 

> JOSE JABIER 
AZKARATE
Aretxabaleta

Aurten ere, Bergarako
jaietan, zapatu gauean
afaria egingo dugu
lagunekin eta goizaldean
itzuliko naiz etxera
autobusez. Domekan,
ostera, familiarekin
bazkalduko dut amaren
etxean. Jai giroarekin
gozatzen dut, ez noa
jaietara ekitaldi baten
bila. Zer igartzen dudan
faltan? Sasoia; eta
txikitan egiten zen
estanpa lehiaketa.
Ederra izaten zen.

> XABIER OLABARRIA
Arrasate

Azken urteetan ez dut
hutsik egin. Astelehene-
ko herri bazkarira joan
ohi naiz otxote kantu
taldeko lagunekin, baina
laster bueltatzen naiz
etxera. Musika saio
interesgarri bat badago,
joan ohi naiz. Baina
kanpoan ikasi nuen eta
ez ditut gaztetako
oroitzapen larregi
gordetzen. Gaztetan ez
nituen jaiak gehiegi
aprobetxatu, eta orain
ari naiz sustraietara
bueltatzen. 
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• Kortinak
• Kortinoiak
• Estoreak
• Fundak
• Mantelak
• Nordikoak
• Izarak
• Oihalen neguko 

kolekzio berria 
ikusgai eta orain
ALFONBRAK

TELAETXE 
Oihalen neurketatik etxean 

ipintzera arte dena gure esku

TELAETXE 
Oihalen neurketatik etxean 

ipintzera arte dena gure esku
Fabrikako preziotan

Elgeta bidea, 
gasolindegitik 
300 metrora 

• BERGARA• 

Tel.: 943 76 39 40 / 41
Astelehenetik 

larunbatera 
10:00etatik 13:00etara 

eta 
16:00etatik 20:00etara

zabalik
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Ibargarai 14 BERGARA
Tel.: 943 08 29 65 

Ondo 
pasau 

jaixetan!

Bidekurutzeta 34 
BERGARA    

TEL.: 943 76 17 41

JAI 
ZORIONTSUAK

BERGARAR 
GUZTIOI!

JAI 
ZORIONTSUAK

BERGARAR 
GUZTIOI!

NEREA MENOR > BERGARA
Barrakek, oinezkoek eta txosnek
plaza eta kale asko hartzen dituz-
te jaietan. Ondorioz, autoa uzte-
ko toki gutxiago geratzen da
herrian, eta, egoten den iskanbi-
la saihesteko, askok garraio
publikoa aukeratzen dute. 

GAUEKO AUTOBUSAK 
Bergarako Udalak eskatuta, Men-
dekosteetako egubakoitz eta zapa-
tuan (maiatzaren 21a eta 22a)
gaueko autobus zerbitzua egon-
go da Eibarrera eta Eskoriatza-
ra. Bergaratik Eibarrera 00:30etik
06:30ak bitartean orduro irtengo
da autobusa. Bergaratik Eskoria-
tzara 00:15etik 06:15era orduro
izango da autobusa. Zerbitzu guz-
tiak Ibargaraiko geltokian baka-
rrik geldituko dira. Elgeta eta
Antzuolaraino heltzen zen auto-
bus zerbitzua martxan jarri zuten
duela urte batzuk, aurten ere

San Martingo eta
Aranzadi ikastolako
patioak aparkaleku
bihurtuko dituzte

Arrasate, Eibar,
Antzuola eta Elgetara
gaueko autobusak
asteburuan

Kaleko aparkaleku asko kendu arren, eskoletako patioak aparkaleku bihurtuko dira jaietan. JOSETXO ARANTZABAL

mantenduko da: Bergaratik
Antzuolara 00:45etik 06:45ak arte
orduro egongo da autobusa. Ber-
garatik Elgetara aldiz, 00:10eta-
tik 06:10ak arte orduro ere bai.
Informazio gehiagorako jo
www.pesa.netwebgunera edo 902
10 12 10 telefonora.

EGOKITUTAKO APARKALEKUAK 
Autobusarekin moldatu ezin
direnen autoak uzteko lekua ego-
kituko du Udalak. "Barrakak kan-

posantu ondoko aparkalekuan
egongo dira, txosnagunea Bide-
berrin… Beraz, aparkaleku pla-
za asko desagertuko dira", dio
Enara Minguez zinegotziak. "Edo-
zelan ere, Udalak baimena eska-
tu die San Martini eta Aranzadi
ikastolari poligonoan duten patio-
etan autoak sartzeko". 

Herri barruko zirkulazioari
dagokionez, Bideberri moztu
egingo dute, Kruz Gallastegi kale
osoa itxita egongo da (txosnagu-

nearen ondorioz). Lehen taxien
geralekua zegoen kaletik igo,
Kruz Gallastegi kaletik jaitsi eta
duela gutxi egin duten Bideberri
ondoko bidegurutzetik igaro
beharko dute autoek. Alde zaha-
rrean, San Martin plaza ingu-
ruan ere aldatu egingo da zirku-
lazioa, asteburuetan egoten den
bezala utzita. San Pedro kalea,
Komenio kalea eta Bidekurutze-
ta (Deportivo eta Zunbeltz taber-
nak dauden kalea) ahalik eta
gutxien erabiltzea aholkatzen
dute udaltzainek. Kale horietan
jende asko biltzen da jaietan eta
zirkulazio arazoak sor daitezke.
"Kale horiek bertako bizilagu-
nek bakarrik erabiltzea da gure
aholkua", esan dute.

ALDAKETAK EGUAZTENA ARTE
Aldaketa horiek guztiak eguba-
koitz arratsaldean hasi eta eguaz-
ten eguerdia arte izango direla
adierazi digute udaltzainek. 

Behin-behineko aparkale-
kuekin gauza bera gertatuko da.
"Aranzadiko eta San Martingo
patioak erabiltzeko moduan
egongo dira egubakoitzetik
eguaztenera arte. Egun horretan,
eguerdi alderako dena libre
uztea da asmoa, gaztetxoek
patioa jolasteko erabil dezaten.
Goizean zehar bertako autoak
ateratzen joango gara eta ondo-
ren garbitzaileak pasako dira.
Guztia prest dagoenean irekiko
dugu patioa berriro ere", diote
udaltzainek. 

ZIRKULAZIOA > APARKALEKUAK ETA AUTOBUSAK

Aparkalekuak egokitu eta gaueko
autobus zerbitzua jarriko du Udalak

DATUA

100
APARKALEKU

San Martinek eta Aranzadi ikastolak
poligonoan dituzten patioetan 100
aparkaleku baino gehiago egongo
direla zehaztu du Udalak. Horrekin,
herrian zehar kenduko dituztenak
konpentsatu nahi da. 
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w w w . j e a n l o u i s d a v i d . c o m
W I - F I  G U N E A

Ibargarai kalea 43, 20570 BERGARA
Tel.: 943 76 22 48

ORDUTEGIA:
Astelehenetik -Ostegunera:

09:30 - 12:00 / 15:30 - 18:30
Ostiralak: 09:30-18:30

Larunbatak: 08:30 - 12:30

Ondo pasa Pazkoetan!

Eraman dotoretasuna
zure etxera

Zubillaga auzoa 1 OÑATI
Tel.: 943 71 63 22

Faxa: 943 78 15 51
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BERGARA

Ibargarai 34
Tel.: 943 76 13 23

BERGARA

Jai zoriontsuak guztioi!

NAROA ODRIOZOLA > BERGARA
Atzerako kontaketa egiteko
ordua iritsi da; izan ere, hilaren
21ean bergararren Bitorianatxo
maitea udaletxera jaitsiko da
aurtengo Mendekoste jaiei hasie-
ra emateko. Ohitura xelebrea,
kanpotik datozenentzat. 

Egitaraua eskaintza zabalare-
kin dator; haur, gazte zein hel-
duek ondo pasatzeko bermeare-
kin. Haurrak izaten dira jaietan
gehien disfrutatzen dutenak, eta
aurten ere horrela izan dadin,
haiei zuzendutako hainbat ekin-
tza antolatu dituzte. 

Barrakak dira haurren leku-
rik gustukoena eta horiek maia-
tzaren 21ean zabalduko dituzte,
20:15ean. Maiatzaren 22an, goize-
ko hamarretan, 30. haur eta gaz-
teen plastika lehiaketa egongo da
Herriko Plazan. Arratsaldean,
seminarioko zezen-plazan erre-
kortadore eskola egongo da 16

Badatoz jaiak eta, horiekin batera, helduak eta
txikiak dibertitzeko eskaintza zabala

Urtero haurrek euren lekua dute jaietako
egitarauan eta aurten ere izango dute

JAIAK > HAURRAK 

urtetik beherakoentzat. Bonba
japoniarrak ez dira faltako; izan
ere, haurrek oso gustuko dituz-
te. Hori 18:15ean izango da, San
Martin plazan. 

Maiatzaren 23an, jolasak izan-
go dituzte goizean Munibe plazan
eta 11:30 eta 14:00ak bitartean
zaldiak gertutik ezagutzeko auke-
ra izango dute 5 eta 12 urte bitar-
teko gaztetxoek. Arratsaldean,
aurreko urteko arrakasta ikusi-
ta, apar festa izango dute Muni-
be plazan. 16 urtetik beherako-
entzat 33. Euskadiko dantza aska-
tuko txapelketa egongo da San
Martin plazan. 

Jaietako azken eguna, maia-
tzak 25, umeen eguna izango da.
Horregatik, gaztetxoentzako eki-
taldiak izango dira goizean goi-
zetik. Besteak beste, goizeko
hamaiketan jolasparkea zabal-
duko dute. Eta eguerdian ordu
pare batez itxiko dute, arratsal-

dean berriz ere zabaltzeko. Aur-
ten, egun horretan soilik egon-
go da parkea. Errekortadore
eskola ere ez da faltako. Horrez
gain, iluntze aldera karaokea
egongo da Txatxilipurdiren
eskutik eta gauean Bitorianatxo
agurtu baino lehen, DJ festa
izango da San Martin plazan,
Oihan Vegarekin. Gainera,
barraketan deskontuak izango
dituzte egun osoan. 

Jaietan umeek barraketan disfrutatzen dute gehien. ARTXIBOA

Haurrek ondo
pasatzeko
aukerak ez dira
falta izango

Betiko barrakez gain, berriak ere egongo dira jaietan. Hori dela eta,
prezioa ere desberdina izango da. Batetik, betiko barrakek 1,50 eurotan
izango dute bidaia eta bost bidaiako bonua 6 eurotan egongo da salgai.
Bestalde, barraka berrietako sarrerak 2,40 eurotan egongo dira salgai.
Horietan ere bonu berezia egongo da: bost bidaia 10 eurogatik. Umeen
egunean, berriz, prezioek behera egingo dute. Barraka berrietan bi
bidaiak 3 euro balioko dute. Gainontzekoak euro batean egongo dira. 

Barraka mota bakoitza prezio baten 

BARRAKEN PREZIOA

Ondo pasa jaixetan!
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Erakusketa eta salmenta:
San Lorentzo industrialdea
Amillaga 22
Tel.: 943 76 17 35 / 943 76 51 35
Faxa: 943 76 94 59
BERGARA

ZERBITZU OFIZIALA:

Jai zoriontsuak
bergarar guztioi!
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GOITB jada LTDn!
Egokitu zure antena GOITB-DIGITALA ikusteko.

TRINMER 20 urte antenetan
LTDerako aurrekontuak. Protokoloa eta Boletina barne

TRINMER Telekomunikazioen instalatzaile ofiziala 1305 
Egogain Kalea 2-Bac 20600 EIBAR

Tel.: 943 12 73 50 – 943 10 89 43 | Faxa: 943 20 73 60 | antenas@trinmer.com | www.trinmer.com

televisión
digital 
terrestre

Arotz lanetan behar duzun guztia

Jai zoriontsuak bergarar guztioi!

Legen Beltza, Napoka Iria eta Fiachras taldeek joko dute Bergarako Mendekoste jaietan. GOIENKARIA

NEREA MENOR > BERGARA
Doinu gogorrek ez dituzte lasaia-
goak kikilduko eta estilo askota-
riko kontzertuak entzungo dira
Mendekoste jaietan. Txosnagune-
tik gaztetxera eta kaleetan zehar
igaroko da musika.

ASKOTARIKO MUSIKA TXOSNETAN
Egubakoitzean, txosnak ireki eta
berehala, hardcorea, rocka, ska,
reggaea eta punka nahastuz, gaua
potentea izango da. Giza-proiek-
tua, Klabo oxidado eta Emon tal-
deek joko dute. Emon talde ber-
gararrak bere azken lana, Piztu
Herria, aurkeztuko du. Bertan,
hamar istorio kontatuko dizkigu

taldeak, zapatu gaueko istorioe-
tatik hasi eta Guantanamoraino.
Hura izango da egun horretan
joko duen herriko talde bakarra.
"Egun bakoitzean herriko talde
batek joko du", adierazi digu
Txosna batzordeak.

Zapatu gauean, Governors
rockero arrasatearrak izango
dira txosnagunean, euren disko
berriarekin, Frenetikodrome; bai-
ta Los Zopilotes Txirriaos eta
Turbo Shit ere. 

Domekan, ohikoa baino ordu-
bete lehenago hasiko dira kon-
tzertuak. Debabarreneko Napo-
ka Iria izango da txosnetan: bi
gitarra akustiko eta ahotsaz balia-

tuta, kantu lasaiak bezain progre-
sibo eta rockeroak eskainiko ditu
bikoteak. Eguneko herriko taldea
Patinazo de Neurona izango da:
punk estiloko abestiek emango
diote bukaera gauari.

Astelehenean ospatuko da
Koadrilen Eguna, eta amaiera
emango zaio Mendekoste haueta-
ko kontzertu eskaintzari; behin-
tzat, txosnaguneari dagokionez.
Astelehenean bost talde izango
dira txosnetan, gainerako egune-
tan baino gehiago. 19:00etan,
Extorsion eta Xero Xete taldeek
joko dute; gaueko emanaldian,
22:30ean, Latz eta Inger taldeek
joko dute aurrena eta ondoren

KONTZERTUAK > GAZTEENDAKO MUSIKA ESKAINTZA

Kontzertu ugari eta
askotariko estiloak

21, egubakoitza
22:30 Txosnagunea.
> Giza-proiektua.
> Klabo Oxidado.  
> Emon.
22:00 Gaztetxea.
> Dark Code.
> Childrain.
> Legen Beltza. 
> DJ Lennymetal. 

22, zapatua
22:30 Txosnagunea.
> Turbo Shit.
> Governors.
> Los Zopilotes Txirriaos (lehengo

Impecables).

23 domeka
21:30 Txosnagunea.
> Napoka Iria.
> Patinazo de Neurona.

24, astelehena
19:00 Txosnagunea.
> Extorsion.
> Xero Xete.
22:30 Txosnagunea.
> Latz eta Inger.
> Fiachras.
> Des-kontrol.

Egitaraua
Fiachras taldea igoko da, urte eta
erdi isilik egon ondoren, euren
letra eta musika kritikoekin buel-
tan; bukatzeko, Des-kontrol tal-
dearen punka entzungo da. 

METAL KONTZERTUA GAZTETXEAN
Jaiak hasten diren egunean ber-
tan kontzertu hirukoitza egongo
da gaztetxean, 22:00etan, metal
estiloko musika gustuko dute-
nentzako aproposa. Lehenengo,
Bergarako Dark Codek joko du.
Duela gutxi hasi dira kontzer-
tuak eskaintzen eta entzuleak
txunditzen omen dabiltza. Haien
ostean, Childrain taldeak joko du. 

Gaueko talde nagusia Legen
Beltza izango da; Urola aldekoek
Need To Suffer disko berria aur-
keztuko dute: azkarragoa, gogo-
rragoa, ilunagoa... eta soinu berri-
tzailearekin datoz oraingoan.  

Kontzertuen ostean, DJ
Lennymetalek osatuko du gaua
musika estilo berarekin gaztetxea
animatuz. 
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Masterreka 10 Tel.: 943 76 16 63  BERGARA

Ondo pasau
jaietan!

16 urtetik aurrera teorikoa
atera dezakezu. 

Teoriari buruzko ikastaro
trinkoak, euskaraz zein
gaztelaniaz.
Nahi izanez gero, ordenagailu
bidez..

Ikastaroen iraupena 
asistentziaren araberakoa 
izango da

Jai zoriontsuak guztioi!



Barrenkale 25    Bergara   Tel.: 943 76 16 97

PRS: 170/04 Jai zoriontsuak bergarar guztioi!

Betaurreko 
polarizatuetan 
bilduma berria

PAZKOAK 201054 GOIENKARIA
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Ondo pasau jaixak!

San Martin plaza
www.bergara.net • bergara@bergara.net
Tel.: 943 77 91 00 – Faxa: 943 77 91 63

Bergarako Udala

JATEKOA > HERRIKO TABERNA ETA JATETXEAK

Gosea asetzeko
eskaintza zabala
jaietan ere bai
Bergarako taberna eta jatetxeen zerrenda lagungarria, orriotan

Jatetxe batzuk astelehenean itxita egongo dira, baina gehienak ez

NEREA MENOR > BERGARA
Badakigu gure artean jatekoak
duen garrantzia, baita jaietan
ere. Bergaran ondo bazkaldu eta
afaltzeko leku ugari dago. Ospe
handiko jatetxeetatik hasi eta
pintxoetaraino. Mendekosteetan
eskaintza zabala izango da, bai
jaietan murgildu eta erdialdean
gelditu nahi dutenentzat, baita
kanpoaldeko lasaitasunaren bila
ibiltzen direnentzat ere. 

BARRAKA ETA APARKALEKUAK 
Udalak egokitutako aparkale-
kuak San Martin eta Aranzadi-
ko poligonoko patioetan egongo
dira. Bertan barraken lekua dago
eta inguruan gosea asetzeko
taberna pila. 

Agorrosinen (kiroldegiko
tabernan) ogitartekoak, arrazio-
ak, astebururako menu bereziak
eta karta egongo dira. Herri irte-
erara heltzear, New Guasseko
taberna (pintxoak, ogitartekoak,
hanburgesak, plater konbina-
tuak eta arrazioak) eta Laino
skate-parka daude. Azkenekoan,
ogitartekoak eta arrazioak egon-

go dira. Gasolindegira joateko
beharra dutenak Irahon geldi
daitezke: pintxoak, ogitarteko-
ak eta karta egongo dira. Zape-
laitzen: pintxoak, ogitartekoak
eta plater konbinatuak. Matxia-
tegi tabernan: plater konbina-
tuak, ogitartekoak eta arrazioak.
Kayaken: pintxoak, ogitarteko-
ak, arrazioak eta plater konbina-
tuak. Erdialderantz joanda, Toki
Ona dago: ogitartekoak, arrazio-
ak eta karta. 

TXOSNAGUNETIK GERTU 
Txosnak gau giroaren erdian
daude, eta, horren ondorioz, jate-
ko eta edateko eskaintza benetan
zabala da haien inguruan.

Pintxo hotzak frontoiko taber-
nan. Parean, Avenidan, pintxoak,
ogitartekoak eta arrazioak. Ondo-
an, Errekin, txuleta eta arraina.
Etxagin, taberna-guneen erdian,
menua, karta eta ogitartekoak.
Dragon Oriental jatetxea ere ingu-
ruan dago: menu eta plater txina-
tarrak, beraz. Bikon: ogitarteko-
ak, arrazioak eta hanburgesak. 

PLAZA ETA ESPOLOIA 
Alde zaharretik gertu, eta plazan
bertan, Irish Pub Galways dago:
ogitartekoak eta arrazioak.
Barrenkalen, Sirimiri jatetxean:
pintxoak, ogitartekoaketa karta.
Pol-Polen: denetariko pintxoak.
Deportivo tabernan: pintxoak eta
ogitartekoak. Euxebio II taber-
nan, gauza bera. Dixulan: ogitar-
tekoak, pintxoak eta arrazioak.

Lasaiago, baina erdigunean
bertan, Espoloiko bi tabernak
ditugu: bata, Zuhaizti; ia dena

erreserbatuta egon arren, menuak
karta eta plater konbinatuak
emango dituzte. Bestea, Hamaika:
ogitartekoak, arrazioak, plater
konbinatuak, entsaladak eta
horrelakoak. Handik erdialde-
rantz Cafe Bergara dago: pintxo-

ak, arrazioak, ogitartekoak, pla-
ter konbinatuak eta adostutako
menuak. Seminario inguruan
Paulaner eta Kaixo tabernak: pla-
ter konbinatuak, arrazioak eta
ogitartekoak. Herri amaieran eta
inguruko auzoetan jatetxe asko
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Herriko planoan taberna eta jatetxeen kokalekua ikusi daiteke.

Txosna eta
barraketatik gertu
ogitartekoak, plater
konbinatuak eta karta 

Erdigunetik kanpo,
giro lasaiagoan,
menuak eta karta
daude jatetxeetan
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ETXEEN SUSTAPENA ETA ERAIKUNTZA

PABILIOIAK

ZAHARBERRITZEAK

URBANIZAZIOAK

PROIEKTUAK

BERGARA
943 76 11 23

Telleria kalea 2, Labegaraieta industrialdea - BERGARA
Tel.: 943 76 31 52 - Faxa: 943 76 70 12 - e-mail: brunett@telefonica.net

www.comercialbrunet.com

Pizteko errazak. Hoberenak!

Ariñena eta salduena!

daude: Martokotik Labegaraitera
hiru jatetxe ditugu: Zumelaga
aurrena; hura itxita egongo da
astelehenean, baina karta izango
du gainerakoetan. Lasa ere itxi-
ta egongo da astelehenean; gaine-
rako egunetan, eguneko menuak

eta karta izango dituzte. Zabala
domekan itxita egongo da. Gaine-
rakoetan, ogitartekoak eta arra-
zioak egongo dira; eguneko
menuak astegunetan eta zapa-
tuan adostutako menuak. Elgeta-
rako bidean Tartufo taberna dago;

karta, menu bereziak, platerak,
ogitartekoak eta arrazioak. Bolu
auzoan, Azpeiti jatetxea: egune-
ko menua eta karta. 

Angiozar auzoan Beheko
Taberna dago; bertan, karta egon-
go da egun guztietan. 
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Taberna eta jatetxeak
1. AGORROSIN
Boni Laskurain 21, 943 77 70 30.

2. AVENIDA
Fraiskozuri plaza 6, 943 25 06 78

3. AZPEITXI
Aranerreka 13, 943 76 55 00.

4. BIKO
Simon Arrieta, 943 53 42 06.

5. DEPORTIVO
Bidekurutzeta 5, 943 03 87 91

6. ERREKI
Fraiskozuri plaza 3, 943 76 38 51.

7. ETXAGI
Masterreka 8, 943 76 53 12. 

8. EUXEBIO II
Domingo Irala, 943 76 07 92.

9. FRONTOIA
Fraiskozuri plaza, 943 76 41 90.

10. HAMAIKA
Espoloia, 943 03 45 85.

11. IRAHO
Amilaga 23, 943 76 15 59. 

12. IRISH PUB GALWAYS
San Martin plaza, 943 76 30 86.

13. KAYAK
Matxiategi kalea 1, 943 76 70 11.

14. KAIXO
Zurradero 4, 943 25 05 60. 

15. MATXIATEGI
Matxiategi kalea, 943 76 11 86.

16. NEW GUASS
Santalaitz kalea 5, 943 76 09 69.

17. KORTAZAR
Barrenkalea 16, 943 76 20 62

18. POL-POL
Komenio kalea, 943 76 07 78.

19. SIRIMIRI
Barrenkalea 3, 943 76 59 19.

20. TARTUFO
San Juan auzoa, 943 76 35 51.

21. TOKI ONA
Matxiategi 1, 943 76 39 53.

22. ZAPELAITZ
San Lorentzo 25, 943 76 09 42.

23. ZUHAIZTI
Espoloia, 943 76 59 22.

24. CAFE BERGARA
Bidekurutzeta 34, 943 76 17 41.

25. PAULANER
Iparragirre 2, 943 53 43 68.

26. DIXULA
Barrenkalea 32, 943 44 95.

27. DRAGON ORIENTAL
Fraiskozuri plaza, 943 25 06 77.

28. LASA
Zubiaurre 35, 943 76 10 55.

29. ZUMELAGA
San Antonio 5, 943 76 20 21. 

30. BEHEKO TABERNA
Angiozar auzoa, 943 76 55 74.

31. ZABALA
Labegaraieta 14, 943 76 42 57.

32 LAINO
Amilaga kalea 2, 943 76 58 20.



Elene Sasieta, Mariñe Diaz, Joanes Plazaola eta Martin Oteitza. GOIENKARIA

NEREA MENOR > BERGARA
Mendekosteetan hutsik egin ezin
daitekeen hitzordua da Euskadi-
ko dantza solte txapelketa. Abar-
ka taldeak Udalaren laguntzaz
antolatzen du urtero eta maila
handiko dantzariak ikusteko
aukera egoten da. Maiatzaren
23an izango da, 17:30ean, San
Martin plazan. 

Euskal Herriko jantziekin
behar bezala apainduta, 23 biko-
tek fandangoa eta arin-arina dan-
tzatuko dituzte, Bergarako udal
txistularien laguntzaz lehenen-
goa eta trikitilarien laguntzaz
bigarrengoa. Bikote guztiek 120
euroko dieta eta garaikurra jaso-
ko dute, baina dantzari onenen-

PLAZAOLA-SASIETA / OTEITZ-DIAZ
Bergarako bi bikote izango dira
dantza txapelketan: Joanes Pla-
zaola eta Elene Sasieta eta Mar-
tin Oteitza eta Mariñe Diaz.Gaz-
tetxoek bigarren aldiz hartuko
dute parte Bergarako txapelke-
tan, eta, herrian dantzatzea gus-
tuko duten arren, hauxe diote:
"Presio apur bat izaten dugu,
lagunak eta herrikoak bertan
egongo direlako". 

Dantzariek euren abilezien
gainean egin digute berba: "Joa-
ne eta Eleneren dohaina hanka
gora igotzeko duten trebezia da eta
Martin eta Mariñenena, tijerak". 

Euren burua irabazle ikusten
duten galdetuta, "zergatik ez?"
erantzuten digute. Hala ere, euren
helburua ez da hori: "Ondo pasa-
tzearekin eta ez okertzearekin
nahikoa dugu. Ondo egitea da
nahi duguna". Horretarako, jo
eta su entrenatzen dabil laukotea:
"Taldekoa barne, hiru entsegu
ditugu astero, eta nahiko neke-
tsua da". 

Txapelketaren egunean, bai-
na, nekea alde batera laga eta pri-
meran egingo dute dantza, ziur.
Zorte on, laukote!

Bergarako bi bikoteez
gain, Azpeitiko
hamaika lehiatuko
dira; gainerakoei
dagokienez, gehienak
Gipuzkoatik datoz eta
bikote bat Bizkaitik 

Lezo eta Pasaiakoak, hurrenez
hurren. Aurten, Sanz beste biko-
tekide batekin izango da gurean:
Lierni Kamiorekin (Villabona).

tzat bestelako sariak ere egongo
dira: garaikurra eta dirua.Garai-
kur bereziak ere izango dira:
bikote gazteenarentzat, 12 urte-

tik beherako lehen bikotearen-
tzat eta jantzi egokienarentzat,
esaterako. Iazko irabazleak Iker
Sanz eta Idoia Besada izan ziren,

DANTZA > 33. EUSKADIKO DANTZA SOLTE TXAPELKETA, BIKOTE GAZTEENTZAT

Bergarako bi bikotek hartuko dute
parte dantza solte txapelketan
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Agorrosin • Ariznoa • Avenida • Azpeitxi • Depor • Etxagi • Euxebio II 
• Iraho • Irish Pub Galways • Kai • Kaixo • Kayak • Pol Pol • Sirimiri 

• Toki Ona • Usoa • Zapelaitz • Ziripot • Zunbeltz
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NAROA ODRIOZOLA > ARRASATE
Abeslaria, futbol jokalaria eta gita-
rra-jotzailea dugu, besteak beste,
Jon de Andres arrasatearra. Oh
Happy Day saioak iraun duen bitar-
tean, futbola eta gitarra albo bate-
ra utzi behar izan ditu denbora fal-
tagatik, baina orain, berriz ekingo
die horiei. Arrasatearrarekin izan
gara bizi izandakoaz hitz egiteko.

Hasi aurretik, zorionak Oh
Happy Day saioko irabazleak
izateagatik! Espero zenuten?   

Eskerrik asko. Egia esateko,
ez genuen espero, hasi ginenean
ez genuelako elkar ezagutzen.
Guztiak herri desberdinetakoak
ginen eta hasieran inork ez zuen
guregatik apustu egiten, baina
poliki-poliki, lan egiten eta entse-
atzen, finalera heldu ginen. Fina-
lean zaudenean, itxaropena dau-
kazu. 

Nondik datorkizu abesteko
zaletasuna? 

Txikitatik gustatu zait. 10
urterekin Goikobalun hasi nin-
tzen eta ordutik jarraitzen dut,
nahiz eta Oh Happy Day-ren ondo-
rioz alde batera utzi dudan. Pro-
graman parte hartzeko aukera
hau sortu zitzaidan eta aprobe-
txatu egin nuen. 

Arrasatetik Astigarragara
joan zara abestera. Nolatan?   

Goikobalun egoteaz gain, kan-
tu eskolak jasotzen ditut. Progra-
man bederatzi koruk parte har-
tu behar zuten, baina hiru atze-
ra bota ziren eta nire kantu
irakasleari deitu zioten proposa-
tuz koru bat egitea. Irakasleak
herri desberdinetako gazteak
elkartu gintuen eta koru bat sor-
tu zuen Ahotsak Gazte izenare-
kin. Herri bateko izena jarri
behar genion eta programak Asti-
garraga jartzeko esan zuen. 

Entsegu asko egin dituzue?
Hasieran, entsegu intentsi-

boak egiten genituen. Hondarri-
biko aterpe batera joan ginen.
Baina gero, eguaztenetan eta
zapatuetan entseatzen genuen.
Egubakoitzetan grabazioa izaten
zen eta Donostian bertan egiten
nuen lo. Azkeneko asteak oso
gogorrak izan ziren. 

Nolako esperientzia izan da
Oh Happy Day? 

Oso esperientzia polita izan
da. Telebistaren mundua ezagu-
tu dut eta lagun asko egin ditut. 

Oh Happy Day-ko alde on bat
eta txar bat: 

"Finalera iritsi ginenean, irabazteko
itxaropena sortu zitzaigun guztioi"

Jon de Andres> 'Oh Happy Day'-ko irabazleetako bat

Alde ona jende asko ezagutu
dudala eta txarra, urduritasun
handia pasatzen dela. 

Koruan abesteaz gain, dutxan
abesten duen horietakoa zara? 

Bai. Goizetan batzuetan ez
dut abesten erdi lo nagoelako
oraindik, baina bai, dutxan abes-
teko ohitura daukat. 

Gainera, lagun batekin bate-
ra kontzertu akustikoak ema-
ten dituzu noizbehinka.  

Kontzertuak emateko gogoa
genuen eta entseatzen hasi ginen.
Lagunak gitarra oso ondo jotzen
du, eta, nik gitarrarekin zerbait
egiten dudan arren, gehienbat
abestu egiten dut.

Orain, Oh Happy Day bukatu
dela, zein asmo duzu? 

Koruarekin jarraitzeko
asmoa dago, baina, herri desber-
dinetakoak izanda, zaila da.
Oraingoz, ekainean Astigarra-
gan kontzertu bat eman behar
dugu, gero berriz EITBra goaz
zerbait grabatzera eta Goikoba-
lura bueltatuko naiz entseatze-
ra. 

Abesteaz gain, futbola ere gogo-
ko duzu.   

Futbola betidanik izan dut
gogoko. Mondrako gazte mai-
lan nago 11 urte nituenetik.
Nahiko kirolzalea naiz. Txikitan
talde bat osatu genuen eta
batzuei Mondratik deitu ziguten.
Bertan nago ordutik hona. 

Nondik ateratzen duzu denbo-
ra dena egiteko?  

Hori da arazoa, eta, egia esan,
ez dakit nola egiten dudan. Aste
guztia okupatua daukat; gitarra-
ko eskolak, entrenamenduak,
korua…

Ikasketei dagokienez, zer ari
zara egiten? 

Bigarren mailako batxiler-
goa egiten dihardut, baina jada
azken txanpa gelditzen zait. Argi
daukat gero zer egin nahi dudan
eta gogoa daukat hasteko. Ziur
aski, Lidergo Ekintzaile eta Berri-
kuntza ikasiko dut. Mondragon
Unibertsitateak atera duen karre-
ra bat da. Hori eskaintzen duen
bigarren urtea da. Aurten Oña-
tira eraman dute, eta bertara joa-
teko asmoa daukat. 

Abesteaz eta futbolaz gain, bes-
telako zaletasunik badaukazu?

Musika eta kirola dira nire
zaletasun nagusiak, baina bidaia-
tzea ere asko gustatzen zait. 

XABIER URTZELAI

'Oh Happy Day' saioko irabaz-
lea izan da Ahotsak Gazte korua
eta bertako kide dugu Jon de

Andres arrasatearra. Betidanik
izan du gogoko abestea eta txi-
kitatik Goikobalu abesbatzako

kide da. Horrez gain, gitarra
jotzen du eta Mondrako joka-
laria da. Ikasketei dagokienez,

batxilergoko bigarren maila
bukatzear dago eta laster uni-
bertsitatean hasiko da. 

Herria: Arrasate. Adina: 17 urte. Ikasketak: Batxi-
lergoko 2. maila egiten dihardu San Viator-Ariz-
mendi institutuan. Zaletasunak:Musika, kirola eta
bidaiatzea. Gustuko film bat:La vida es bella, Rober-
to Benignirena. Irakurritako azken liburua: Federi-

co Garcia Lorcaren La casa de Bernarda Alba. Fut-
bol jokalari bat: Xabi Prieto. Musika talde bat: The
Clash. Bizi izateko leku bat: Arrasate, Londres edo
Bartzelona. Bisitatu nahiko zenukeen herrialde bat:
Trinidad eta Tobago. Amets bat: Pozik bizi izatea. 

PERTSONALA
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1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU
AAnnttzzuuoollaa.. Beheko auzoan etxe-
bizitza salgai. Bi logela, sukal-
dea, bainugela eta egongela.
Oso eguzkitsua. 654 98 69 02.

AAnnttzzuuoollaa.. Etxebizitza salgai
erdialdean. Eguzkitsua. 2004ko
uztailean eraikia. Bi logela,
egongela, komun bat eta sukal-
dea jantzita. Balkoia. Garajea
aukeran. Galdetu Loreagatik.
659 66 02 55.

AArreettxxaabbaalleettaa.. Etxebizitza salgai
erdialdean. 72 metro koadro
eraikigarri. Hiru logela, sukal-
dea, egongela, komun bat eta
trastelekua. Prezio interesgarria.
659 64 67 38.

AArrrraassaattee.. Etxebizitza salgai Zer-
kaosteta kalean. Hiru logela, bi
komun, egongela, sukaldea eta
ganbararekin. Berritua eta igo-
gailuarekin. 943 79 34 54.

EEllggeettaa.. Duplex polita eta guz-
tiz jantzia. Hiru logela, bi bai-
nugela, sukaldea eta egongela
handia, beheko suarekin. Bero-
gailua etxe guztian. Aukera ona.
Prezio negoziagarria. Deitu tele-
fono zenbaki honetara etxea iku-
si nahi baduzu. 685 75 18 91

LLuuzz SSaaiinntt--SSaauuvveeuurr ((FFrraannttzziiaakkoo
PPiirriinniiooaakk)).. Etxebizitza salgai.
Duplexa. Jantzia. 670 49 84 28.

OOiioonn ((AArraabbaakkoo EErrrriiooxxaa)).. 90 m2ko
etxebizitza saldu edo errentan
ematen da. Dena kanpoaldera
eta hego-mendebaldera begi-
ra. Jantzia. Erdigunean. Sukal-
dea, hiru logela (nagusia komun
eta jantzigelarekin), bi komun,
25 metroko egongela eta bi
terraza. 15 metroko ganbara.
Igogailua. Gasoil berokuntza
indibiduala. 665 70 28 06.

OOññaattii.. 67 metro koadroko etxe-
bizitza salgai erdigunean. Bi
logela, komuna, jangela-egon-
gela, eta sukalde guztiz horni-
tua. 264.000 euro. 35 metro koa-
droko garaje eta trastelekua,
aukerakoak. 66.000 euro. 659
72 06 64

OOññaattii.. 99 metro koadroko etxea
salgai San Lorentzo auzoan. 4
logela, 2 komun, jantzitako
sukaldea, egongela handia,
garagea eta ganbara. Sukal-
dea, komunak eta lehioak berriz-
tuak. Eguzkitsua eta bista ede-
rrak dauzka. 670 49 60 97.

OOññaattii.. San Anton kalean estrei-
natzeko etxebizitza salgai. Bi

logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Egoera onean eta jan-
tzita. Trastelekua eta patioa ere
baditu. 240.000 ¤. 665 71 77 96.

OOññaattiikkoo Enpresa Zientzien cam-
pus berritik hurbil. Estreina-
tzeko. Azken solairuan,  ikus-
pegidun etxe tasatu berri oso
eguzkitsua: 90 metro koadro
gehi 20 metro koadroko gara-
jea. Diseinu onekoa. Igogailua-
rekin. 224.216 ¤ (BEZ barik).  943
78 27 07.

SSaalloouu ((TTaarrrraaggoonnaa)).. Etxebizitza
salgai edo errentan. Erdigune-
an. Hondartzatik 150 metrora.
Kanpoaldera eta hegoaldera
begira. Sukalde-egongela, bi
logela bikoitz horma-armairue-
kin, komuna eta 15 metroko
terraza. Aire girotua (hotza eta
beroa). Jantzia. Leiho bikoitzak.
Bi igogailu, igerilekua, aparka-
lekua. 665 70 28 06.

VVaalleennttzziiaa.. Etxebizitza salgai hiri
erdigunetik 4 kilometrora (Port
Saplaya). 75 m2. Sarrera, jange-
la-egongela, bi logela, bi komun,
terraza, igogailua eta komuni-
tateko igerilekua. Hondartzatik
200 metrora. 200.000 euro.
635 75 09 47 edo 676 51 80 58.

103. ERRENTAN EMAN
AArrrraassaattee.. 40 metro koadroko
apartamentu berria erdigune-
an. Guztiz jantzita eta kapritxo-
soa. Aukera bikaina bikote edo
pertsona bakarrarentzat. 943
85 06 23.

BBeenniiccaarrlloo ((CCaasstteelllloo)).. Etxebizitza
ematen da errentan hondartza-
ko lehen lerroan. Zortzi pertso-
narendako lekua. Hornitua eta
erosoa. 620 41 97 53 edo 964
46 50 05.

DDoonnoossttiiaa..Alde zaharrean, Abuz-
tuaren 31 kalean, 2010-2011
ikasturterako etxebizitza ema-
ten da errentan. Hiru logela,
egongela, sukaldea eta bainu-
gela. Iaz berritua. 619 41 97 10.

EEsskkoorriiaattzzaa.. Etxebizitza ematen
da errentan. Hiru logela, sukal-
dea, jangela, egongela, bi komun
eta trastelekua. 605 77 51 65
edo 943 71 48 65.

LLuuzz SSaaiinntt--SSaauuvveeuurr ((FFrraannttzziiaakkoo
PPiirriinniiooaakk)).. Etxebizitza ematen da
errentan udarako. 670 49 84 28.

OOññaattii..Hiru logelako etxea erren-
tan. Bi bainugela, sukalde jan-
tzia, egongela, bulego txikia, bi
balkoi eta gas naturaleko bero-
gailua. Laugarren solairua, igo-
gailuarekin. 677 21 21 62.

104. ERRENTAN HARTU
AArrrraassaattee.. Apartamentu edo
etxebizitza txikia hartuko nuke
errentan. 696 18 56 61.

AArrrraassaattee.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. Txikia eta erdi-
gunean. 943 79 60 89.

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza errentan
hartuko nuke Bergaran. 699
09 46 26.

MMeeddiitteerrrraanneeoo aldean 4-6 per-
tsonendako etxebizitza hartu-
ko genuke errentan abuztuan.
653 01 76 67.

OOññaattii.. Etxebizitza hartuko nuke
errentan, igogailuarekin. 617
80 26 20.

105. ETXEAK OSATU
AArrrraassaattee.. Bi ikasle behar dira
etxebizitza osatzeko 2010-2011
ikasturterako. Uriburu kalean,
unibertsitatetik gertu. Prezio
interesgarria. 699 49 87 89.

AArrrraassaattee.. Etxea osatzeko gela
bat dugu errentan. Deitu 630
71 35 83 telefono zenbakira.

AArrrraassaattee.. Logela ematen da
errentan unibertsitatetik gertu.
663 72 37 44.

AArrrraassaattee.. Logela hartuko nuke
errentan, prezio onean. Miguel.
943 79 74 13.

BBeerrggaarraa.. Etxea osatzeko pertso-
na bat behar da San Antonion.
Terraza handia eta berogailua.
646 32 94 38.

BBeerrggaarraa.. Gela baten bila nabil,
errentan hartzeko. 699 66 33 63.

BBeerrggaarraa..Neska gaztea lagun bila
etxebizitza edo gela osatzeko.
671 71 90 03.

BBeerrggaarraakkoobi gazte etxebizitza osa-
tzeko pertsona baten bila dabil-
tza. Etxea hiru logelakoa da eta
erdialdean dago. 610 31 02 61.

EEsskkoorriiaattzzaa.. Pertsona ardura-
tsua behar dugu etxebizitza
osatzeko. Etxe berria da eta erdi-
gunean dago. 650 82 83 48.

LLooggeellaakk,, EErraassmmuuss iikkaasslleeeennddaa--
kkoo.. Irailaren hasieratik Gabonak
arte Mondragon Unibertsitate-
an ikasten egongo diren atze-
rriko ikasleentzako logelak
behar dira. 656 77 66 32.

106. BESTELAKOAK
LLuurrssaaiill eezz eerraaiikkiiggaarrrriiaa erosiko
nuke ortua eta zuhaitzak jartze-
ko Arrasaten, Aretxabaletan edo
Eskoriatzan. Deitu 686 75 87 72
telefono zenbakira.

TTrruukkeeaa.. Exeterren (Ingalaterra-
ko kostaldea) dagoen etxe bat
eskaintzen dugu Gipuzkoako
kostaldean dagoen beste baten
truke. Abuztuaren 9tik 26ra
bitartean. Informazio gehiago:
terrast i@gmai l . com edo 
deitu 637 52 89 83 telefono zen-
bakira.

2/ GARAJEAK

204. ERRENTAN HARTU
AArrrraassaattee.. Garaje itxia hartuko
nuke errentan Arrasate pasea-
lekuan edo San Andresen. 
Deitu 652 77 13 77 telefono zen-
bakira.

OOññaattii.. Garaje itxia behar dut Kale
Zaharrean edo aldameneko
kaleren batean. Deitu 647 24 40
54 telefonora.

3/ LOKALAK

303. ERRENTAN EMAN
AArrrraassaattee.. Lokala ematen da
errentan San Andres auzoan.
Musika taldeek entseatzeko
aproposa. Deitu 639 15 37 32
telefono zenbakira.

4/ LANA

401. ESKAINTZAK
TTxxiissttuullaarriiaa bbeehhaarr ddaa ekainean
ospatuko den ezkontza batera-
ko, Debagoienean. Deitu 650 23
34 98 telefono zenbakira.

402. ESKAERAK
2200 uurrtteekkoo mutila prest nagusiak
zaintzeko, egunero ordu batzuk.
Esperientzia daukat. 609 98
02 52.

AArreettxxaabbaalleettaa.. Emakumea ger-
tu nagusiak eta umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Mari.
943 53 33 92.

AArrrraassaattee.. 20 urteko mutila ger-
tu eraikuntzan, garbiketan edo
zerbitzari aritzeko. 619 78 63 41.

AArrrraassaattee.. Emakumea gertu
nagusi edo umeak zaintzeko
eta garbiketa lanetan jardute-
ko. 659 37 41 95.

AArrrraassaattee.. Emakumea gertu
sukaldean lagundu, plantxa edo
garbiketak egiteko, orduka. 647
16 40 49.

AArrrraassaattee.. Emakumea, 51 urte-
koa, gertu pertsona nagusiak
zaintzeko. Esperientziarekin.
943 79 60 89.

AArrrraassaattee.. Gizona gertu garbike-
tak egin, nagusiak zaindu edo
sukalde laguntzaile lanetarako.
634 84 41 94.

AArrrraassaattee.. Neska gertu etxean
bertan bizi izaten lan egiteko.
679 04 42 68.

AArrrraassaattee.. Zerbitzari edo garbi-
keta lanak egingo nituzke. 619
78 63 41.

BBeerrggaarraa.. Paperak dituen ema-
kumea pertsona nagusiak zain-
du edo etxeko lanak egiteko ger-
tu. Orduka edo etxean bertan
bizi izaten. 606 64 16 09.

DDeebbaaggooiieennaa.. 27 urteko mutila
gertu sukaldari lanetarako. 689
68 56 81.

DDeebbaaggooiieennaa.. Bertako esperien-
tziadun neska gertu nagusiak
zaintzeko, ospitalean gauak egi-
teko eta sukalde laguntzaile
lanetan jarduteko. 637 18 07 23.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
dago pertsona edadetuen zain-
tza lanak egiteko eta baita edo-
zein garbiketa lanetarako. 691
03 25 02.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
garbiketa lanak egiteko eta
nagusiak zaintzeko. Etxean ber-
tan bizi izateko eta aste buka-
eretan lan egiteko gertu. 699
60 91 90.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzeko. Orduka edo etxean
bertan bizi izateko prest. 650
67 16 47.

DDeebbaaggooiieennaa.. Erizain laguntzai-
lea gertu umeak eta nagusiak
zaintzeko. 658 03 07 24.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
mutila gertu nagusiak zaindu edo
zerbitzari lanetan jarduteko.
Ordutegi malgua. 646 07 79 60.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
neska umeak zaindu, nagusiak
zaindu edo etxeko lanak egite-
ko gertu. Orduka edo etxean ber-
tan bizi izatean. 689 88 97 66.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gidabaimena eta
autoa propioa daukan gazte bat
lan bila dabil, edozein lan egite-
ko gertu dago. 606 78 35 94.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gizona edozein
lan egiteko gertu. 637 91 46 93.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gizona edozein
lan egiteko gertu. 645 72 92 87.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutila gertu edo-
zein lan egiteko. 689 93 58 41.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu etxe-
an bertan bizi izaten lan egite-
ko. Maria Mercedes. Deitu 680
60 18 24 zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu nagu-
si edo umeak zaintzeko. Hilean
250 euro. Deitu 14:00etatik
15:00etara edo 17:00etatik
19:00etara. 943 53 29 18.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska lanerako
gertu. Umeak zaindu, garbike-
ta lana edo jatetxeetan lan egi-
teko. 600 24 58 27.

DDeebbaaggooiieennaa.. Ostalaritzan espe-
rientzia duen neska gertu sukal-
dari lanak egiteko. Deitu 648
75 07 97 zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Pintore edo taber-
nako zerbitzari lan egiteko ger-
tu nago. 697 88 35 62.

DDeebbaaggooiieennaa.. Tabernako zerbi-
tzari moduan urte askotan ibi-
litakoa naiz. Herriko jaietan edo
astebukaeretan lan egingo nuke.
Edorta. Idatzi mezu bat edor-
tamendi@yahoo.es. e-posta.
617 89 41 03.

EEsskkoollaa ppaarrttiikkuullaarrrraakk.. 6-12 urte
arteko umeei udan eskola par-
tikularrak emateko prest. Esko-
letan esperientzia dut. 635 75
05 26.

NNeesskkaa eeuusskkaalldduunnaa,, arduratsua
eta esperientziaduna, haurrak
zaintzeko prest. Arratsaldee-
tan, 13:00etatik aurrera libre
nago. 618 09 47 87 edo 943 78
15 10.

OOññaattii.. Emakumea gertu nagu-
siak zaintzeko. Trukean logela
bat hartuko nuke bizi izateko.
647 83 85 77.

ZZaarraauuttzzeenn umeak zaintzeko
prest nago, uztailean. Neska
arduratsua naiz. 609 98 02 52.

5/ IRAKASKUNTZA

501. JASO
BBeerrggaarraa..DBHko 3. mailako muti-
koak eskola partikularrak har-
tuko lituzke udan. Deitu ondo-
ko telefonora 21:00etatik
22:00etara. 943 76 03 75.

502. EMAN
AArrrraassaattee..Esperientziadun sukal-
daria zure etxean bertan jana-
ria prestatzen irakasteko ger-
tu. 650 40 29 69.

EEsskkoollaa ppaarrttiikkuullaarrrraakk ematen
dira Antzuolan, Lehen eta Biga-
rren Hezkuntzan laguntza behar
duten umeei. 678 47 43 54 edo
943 76 50 97.

6/ MOTORRA

601. SALDU
FFoorrdd EEssccoorrtt Atlanta 1,6 16V sal-
gai. Oso gutxi gastatzen du eta
egoera onean dago. 1.000 euro.
Telefonoa:. 670 49 60 97.

SSuuzzuukkii SSaammuurraaii 1.3 autoa sal-
gai. Beste gurpil joko bat sal-
gai. Egoera onean. 615 72 72 41.

8/ DENETARIK

801. SALDU
JJaannggeellaakkoo aallttzzaarriiaakk salgai. Egu-
rrezkoak eta tapizatuak. Mahaia
eta sei aulki. Eskuz grabatuta-
ko aulkiak eta mahaia. Berriak
dira. Etxean egon ezean mezua
laga. Rosa. 943 76 55 50.

KKaarrrroo--ddeennddaa.. Inesca Dakota
karro-denda salgai. Argazkiak
ikusi nahi izanez gero, posta
elektronikoz bidaliko dizkizugu.
685 72 05 90 edo 655 71 33 76.

KKaarrrroo--ddeennddaa salgai. Bi logela-
koa eta oso egoera onean. Dei-
tu 626 86 35 77 edo 943 76 14
35 telefono zenbakira.

KKoottxxee--kkaappoottaa ssaallggaaii.. Chico Trio
kotxe-kapota eta aulkia. Egoe-
ra onean. Deitu 637 00 01 58
telefono zenbakira.

LLaarrrruuzzkkoo bbii ssooffaa salgai (2-3 per-
tsonarentzako), erreformak
direla eta. Lau urtekoak. Horre-
kin batera ordenagailuarentzat
armairua, egongelarako mahaia
(estreinatu gabea) eta beste
elementu batzuk opari. 500
euro. Deitu telefono zenbaki
honetara: 688 61 76 77.

LLooggeellaarraakkoo aallttzzaarriiaakk.. Ohe egi-
tura eta bi gau-mahai, gerezion-
do egurrezkoak, ispilua eta koa-
droak. Egoera ezin hobean. 300
euro. 626 71 98 17.

OOrrddeennaaggaaiilluukkoo ppaannttaaiillaa salgai.
23 hazbetekoa. Ia berria. Deitu
telefono zenbaki honetara: 943
79 60 89.

SSnnooww--ttaauullaa.. US-R40 markako
snow taula, fijazioak eta botak,
dena 100 euroan. Egoera one-
an. Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 671 92 06 49.

802. EROSI
KKaarrrroo--ddeennddaaerosiko nuke, biga-
rren eskukoa. Deitu telefono
zenbaki honetara: 658 73 35 96.

KKuuttxxaa--iizzoozzkkaaiilluuaa hartu edo ero-
siko nuke, 125 volt-ean dabile-
na. Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 699 86 87 29.

SSeeggaa--mmaakkiinnaa txikia erosiko
nuke. Saltzeko baduzu, deitu
zenbaki honetara, mesedez.
605 73 68 70.

803. EMAN
IIrrrraattiikkaasseetteeaa.. Technics etxekoa
eta pletina bikoitzekoa. Opari
ematen da. Arratsaldez deitu.
943 79 11 25.

JJoosstteekkoo mmaakkiinnaa.. Egoera onean
dagoen josteko makina ematen
dut. 943 76 35 15.

UUmmeeeennttzzaakkoo kotxe-kapota,
maxi-cosia, parkea eta taka-
taka ematen dira opari Arrasa-
ten. 943 71 25 79.

804. HARTU
MMoottxxiillaa.. Umea mendira erama-
teko motxila  bat gustura har-
tuko genuke. Zuena libre bada-
go, dei iezaguzue. 646 37 76 57.

UUmmeeeennddaakkoo gguurrppiilldduunn mmaaxxii--
ccoossiiaa edo McLarena hartuko
nuke. Deitu telefono zenbaki
honetara: 688 68 18 76.

806. GALDU
AArreettxxaabbaalleettaa.. Hirusta inguruan
umearen jertsea galdu genuen.
Gorria eta txanoduna. Aurkituz
gero, deitu, mesedez zenbaki
honetara: 656 41 00 08.

DDiirruu--zzoorrrrooaa ggaalldduu nuen Arrasa-
ten apirilaren 29an (eguena).
Ekaitz taberna eta Arrasate
pasealekua artean. Barruan
paper batzuk eta USBa nituen.
Aurkitu baduzu, deitu, mesedez,
zenbaki honetara: 648 01 32 45.

EErraazzttuunnaa.. Ezkontzako eraztuna
galdu nuen Aretxabaletan, Erre-
kabarren kaleko 18. zenbakia-
ren inguruan. Barruko aldean
‘2004-02-07’ eta ‘Asier’ izena
jartzen du. 616 62 18 70 edo 943
53 33 31.

JJeerrttsseeaa.. Domeka goizean, Oña-
tiko plazan, jertsea galdu nuen.
Beltza da eta goitik beherako
kremaileraduna. Norbaitek aur-
kitu badu, mesedez, deitu ondo-
ko telefonora: 688 61 73 60.

PPaattiinnaa ((sskkaatteeaa)) galdu genuen
Aretxabaletan, Araba etorbi-
dean dagoen autobus geltoki
ondoan, apirilaren 25ean. Dei-
tu 943 79 58 98 edo 618 49 28
56 telefono zenbakira.

807. AURKITU
AAuuddiiffoonnooaa AAnnttzzuuoollaann.. Audifo-
noa aurkitu nuen domekan,
maiatzaren 9an, Lizarraga bide-
an. Udaletxean utzi dut.

ARRASATE

Taberna 
errentan 

ematen da 
erdialdean.

665 70 88 30

ELORRIO

Tanger jatetxea
errentan ematen 

da jubilazioagatik.
2005ean berritua

94 682 00 52

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA
• Arrizuri, 97 m2, garajearekin.
• Aranerreka, 80 m2, oso ondo.
• Matxiategi, 88 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Zabalotegi, 54 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua.
• Zubieta 65 m2, ondo, hortuarekin.
• Ibargarai, apartamentua, 40 m2, berria, garajea aukeran.
• Bidekurutzeta, duplexa, oso ondo.
• Iparragirre, apartamentua, 40 m2, berria, garajea eta trastelekua.
• Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin.
• San Pedro, 88 m2, ondo.
• Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua.
• Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo.
• Urdangarin pasealekua,99 m2 + ganbara, berritzeko.
• Zabalotegi 80 m2, eguzkitsua, berritua.
• Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo.
• Artekale, 81 m2, oso ondo.
• Simon Arrieta, 57 m2, terrazarekin.
• Zurradero, 81 m2, oso ondo.
• Zubieta, 125 m2, terraza eta ortuarekin.
• Zabalotegi, 50 m2, berritua. Oso eguzkitsua.
• Iparragirre, 190 m2.
• San Antonio, 65 m2, eguzkitsua.
• Masterreka, 46 m2, eraikuntza berria.
• Etxebizitza berrien erainkuntza Maduran, San Pedron,

Masterrekan, Zubiaurren, Bidekurutzetan, Zubietan,
Martokon eta San Lorentzon.

• Jatetxea erdialdean bezeroekin. Salgai edo errentan ematen da.
• Basarte. 69 m2. Oso ondo.
• Toki Eder plaza. 54 m2.Apartamentua. Oso ondo.

SORALUZE
• Baltegieta, 83 m2, berria.
• Sagarerreka, 58 m2, aukera ona.

ANTZUOLA
• Eguzki auzoa, Antigua auzoa eta Sagasti auzoa.

ELGETA
• San Roke, 75 m2, ia berria.

TTeelleessffoorroo AArraannzzaaddii 22
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37
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ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara:
• Ozaeta 105 m2. Berritua.
• Bidekurutzeta. 85 m2. Berritua.
• Artekale 60 m2. Berritua. 153.258 !.
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Osintxu. 70 m2. Igogailuarekin. 153.258 !.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo.
• Lorentxoko 73 m2. Eraikitzeko.
• Masterreka 92 m2. Prezio ona.
• San Pedro 65 m2. Ganbararekin.
• Osintxu 64 m2. Berritua. 114.192 !.
• Bidekurutzeta 65 m2. Berritua. Igogailuarekin.
• Simon Arrieta 70 m2. Prezio ona.
• Zabalotegi 54 m2. 154.761 !.
• Osintxu 62 m2. Prezio ona.
• San Lorentzo 68 m2. Berritua.
• Zubiaurre 52 m2. Berritua.
• Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon,

Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta
Bidekurutzetan.

• Artekale. Logela bat. Berritua.
• AUKERA. Etxebizitza adosatuak salgai Elgetan. Lehen

mailako materialekin. Eraikuntza bukatua.
PREZIO EZIN HOBEAK: 249.210 !tik hasita

Antzuola:
• Buztinzuri, Sagasti, Antigua, Zurrategi, Beheko auzoa

Etxe onak.
• Errekalde 70 m2. 168.283 !.
• Beheko auzoa. Berritua. 135. 000 !.

Elgeta:
• San Roke 72 m2. Berritua.
• San Roke 80 m2. 80 m2-koganbara eta lokalarekin.
• Salbador 90 m2. Berritua.

Soraluze:
• Atxuri 49 m2. 117.618 !.

sailkatuak@goiena.com edo www.goiena.net-en
943 25 05 05

Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

IRAGARKI SAILKATUAK

PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK:
- ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU.

- LOKALA SALDU/ALOKATU.
- GARAJEA SALDU/ALOKATU.
- MOTORRA SALDU/ALOKATU.

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 20 ¤ (BEZ BARNE).

PROFESIONALEN IRAGARKIAK (MODULOA)
MODULU 1: GOIENKARIA-N EDO ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 21 ¤ (+ BEZ).

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 28 ¤ (+ BEZ).

Iragarki partikularretan astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
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a r r a s a t e  
i r r a t i a

a s t e a  G O I T B n

Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua.

Domeka
10:00 Asteko gainbegiratua.

Astelehenetik 
egubakoitzera
10:00-12:00 Igo Autobusera!

Albistegia
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa)
Astelehenetan Kirolak

Ilunpean (elkarrizketa, Euskal Herriko
pertsona ezagun batekin)
Udal Gazte Bulegoa
Sexologia Zerbitzua

Astearen errepasoa (GOIENKARIArekin)
Eguneko eta asteko protagonistekin,
elkarrizketak
Zozketak (egubakoitzean)
Zorion agurrak (parte hartzeko: 943
25 05 05 (irratia@goiena.com edo
goiena.net  atarian, irratiko bloga)

1122::0055 Euskadi Irratiko albistegia
12:10 Musika
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
14:00 Igo Autobusera! (errep.)
17:00, 19:00, 22:00: Errepikapenak

13:15 Marrazki bizidunak .   

13:45 Euskaldunak

hizketan.

14:15 Onein: Euskal

pastela.

14:45 Berriak. 

15:15 Ur eta Lur.

15:45 Jazz emanaldia.

16:15 Herriz-herri: Erratzu.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Ilunpean: Joseba

Irazoki.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Gipuzkoa kultura.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Sakonduz

22:45 Kiroleroak.

23:15 Klik. 

2233::4455 Magazinea

00:45 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 14

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 On ein 

12:00 Goiena Magazinea.

13:00 Eltze beroa.

13:30 Erloklip

14:00 28 Klip

14:30 Barrebusa.

15:30 Marrazki bizidunak.

18:00 Herriz-herri. 

18:30 Gipuzkoa Kultura.

19:00 Jazz emanaldia. 

19:30 Sakonduz.

20:30 Kulturzulo.

21:00 Ilunpean.

21:45 Animalia 

22:15 Elkarrizketa:

Martxelo Otamendi. 

22:30 Euskaldunak

hizketan.

00:00 Harmailatik.  

00:30 28 klip. 

01:00 Erloklip.

01:30 Emisio amaiera.

Zapatua, 15

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 28 klip. 

12:00 Klik. 

12:30 Erreportajea

13:00 Ur eta lur. 

13:30 Onein. 

14:15 Goiena Magazinea.  

15:15 Gipuzkoa Kultura. 

15:45 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Elkarrizketa:

Martxelo Otamendi. 

19:45 Euskaldunak

hizketan.

20:15 Kiroleroak.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Sakonduz.

22:45 GipuzkoaKultura.

23:15 Kulturzulo.

23:45 Itsasora begira. 

00:15 Emisio amaiera.

Domeka, 16

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Onein.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Erloklip. 

15:45 Herriz-herri.

16:15 28 Klip.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 Klik. 

18:15 Sakonduz. 

18:45 Ilunpean.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Kiroleroak.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Harmailatik.

23:00 Gipuzkoakultura.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Astelehena, 17

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Ur eta lur.

14:15 Onein.

14:45 Berriak. 

15:10 Harmailatik. 

15:50 Erreportajea.

16:20 Zaldi lasterketa.

16:45 Berriak. 

17:10 Marrazki bizidunak.

17:35 Kurtulzulo.

18:15 Gipuzkoakultura. 

18:45 Berriak.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:15 Goiena  Magazinea. 

22:15 Ilunpean: Mikel

Pagadizabal.

23:00 28 Klip.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Martitzena, 18

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Herriz- herri.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:10 Ilunpean.

15:50 Kiroleroak. 

16:20 28 Klip. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:35 Harmailatik.

18:15 Ur eta lur.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Ilunpean.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Kontzertua: Bide

Ertzean..

23:00 Klik

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 19

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Ikusten. 

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Gipuzkoa kultura.

15:45 28 klip

16:15 Ikusmira. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Kalekantoi. 

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Euskaldunak

hizketan. 

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Gipuzkoakultura. 

22:45 Kulturzulo.

23:20 Erloklip

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguena, 20

ARRASATE
Zapatua, 15 Etxeberria Zarrugalde, 42 943 77 16 30
Domeka, 16 Azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Astelehena, 17 Azkoaga Iturriotz, 17 943 79 79 99
Martitzena, 18 Fernandez Maisu Aranberri, 1 943 79 22 26 
Eguaztena, 19 Irizar Erguin, 11 943 79 12 39
Eguena, 20 Amezua Santa Marina, 32 943 79 09 74
Egubakoitza, 21  Español Araba Etorbidea, 14 943 79 18 65

BERGARA
Zapatua, 15 Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63
Domeka, 16 Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63
Astelehena, 17 Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15
Martitzena, 18 Urritikoetxea Oxirondo, 4 943 76 11 74
Eguaztena, 19   Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87
Eguena, 20 Guallar San Antonio, 5 943 76 11 05
Egubakoitza, 21   Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63

OÑATI
Zapatua, 15   Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Domeka, 16   Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Astelehena, 17  Garate Kale Barria, 42 943 78 05 58
Martitzena, 18 Garate Kale Barria, 42 943 78 05 58
Eguaztena, 19 Juldain Kale Barria, 6  943 78 11 28
Eguena, 20 Juldain Kale Barria, 6  943 78 11 28
Egubakoitza, 21  Garate Kale Barria, 42 943 78 05 58

ARETXABALETA
Zapatua, 15 (goiz.) Agirre Gorosarri Plaza (Esko.)943 71 48 28
Zapatua, 15 (arrats.) Juan Fraile Herriko Plaza 943 79 21 99
Domeka, 16  Agirre Gorosarri Plaza (Esko.)943 71 48 28
Astelehena, 17 Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Martitzena, 18  Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Eguaztena, 19 Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Eguena, 20 Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Egubakoitza, 21  Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43

Guardiako farmazien eskuko telefonoetarako 2010eko egutegia.
Bidali FARMA 25600 zenbakira. Gehienezko kostua 1,39 ! + WAP deskarga kostua, 
operadorearen arabera, Altiria TICek kudeatuta (www.altiria.es).

g u a r d i a k o  f a r m a z i a k

ATARIAN BIGARREN ATEA JARTZEA
Irakurle batek mezu bat bidali digu honakoa
galdetzen: "Bizilagunen bileran bizilagun batek
atarian bigarren atea jartzea proposatu zuen. Botoen
gehiengoa jartzearen aldekoa izan zen. Hala ere, bilerara
joan ez zirenak aurka azaldu ziren. Beste bilera baten ezez-
koa atera zen. Hori zilegi da?"

Suradesako Miren Argi abokatuarekin hitz egin dugu
zalantza hori argitzeko. Argik azaldu digunez, legeak esa-
ten du eraikinean aldaketa bat egon behar denean bizi-
lagun guztiek ados egon behar dutela. Hau da, bigarren
ate hori jarri ahal izateko bizilagun guztiek ados egon
beharko lukete.

UDALEKUETAN IZENA EMATEKO EPEA 
Aretxabaletako herritar batek telefonoz deitu digu
honakoa galdetzeko: "Noiz bukatzen da udalekuetan
izena emateko epea?"

Apirilean zabaldu zen udalekuetan izena emateko epea
eta maiatzaren 15era arte egongo da zabalik. Gazteria Zer-
bitzuan edo Arkupe kultura etxean egin daiteke. 1998a
eta 2006a bitartean jaiotakoa izatea da baldintza. 

Egiguzu galdera eta geuk egingo diogu dagiokionari. 
• Telefonoz: 943 25 05 05 • Faxez: 943 25 05 12
• Goienkaria. Ibarra kalea 6. 20570 Bergara. • Posta
elektronikoz: goienkaria@goiena.com

GOIENKARIA

Bi erreportaje
GOITBren
kultura saioan 

Bi erreportajerekin osatuta-
ko saioa izango da datorren
asteko Gipuzkoakultura:
batetik, Ertza dantza
konpainiaren inguruko
erreportajea ikusi ahal
izango dugu; bestetik,
Pagoeta parkeraino
abiatuko gara. 

GOITB, 'Gipuzkoakultura'
> Eguena, 22:15GOIENKARIA

Aizkorriko
maratoiari
jarraipena 

Asteburuko kirol probei
errepasoa egingo die Xabier
Urtzelai kazetariak Harmai-
latik saioan. Besteak beste,
Gorlako igoeraren eta
domekan jokatuko den
Zegama-Aizkorriko mara-
toiaren jarraipena egingo
du Urtzelaik.  

GOITB, 'Harmailatik'
> Astelehena, 22:15

i
h e r r i t a r r a k  g a l d e z k a e g u r a l d i a

Zapatua, 15
Noizbehinka eguzki izpiak iku-
si ahal izango ditugun arren,
zerua hodeitsu izango dugu zapa-
tuan. Tenperaturak ez du alda-
ketarik izango. 

Domeka, 16
Domekan eguraldiak txarrera
egingo du. Zerua hodeitsu
egongo da eta euria egingo du.
Tenperaturari dagokionez, ez
da aldaketarik egongo. 

DEBAGOIENEAN

Bihar, zapa-
tua, hodei-
tsu egongo da
eta zaparrada-
ren bat bota
dezake. Domekan
euria izango da nagu-
si. Tenperaturak ez du
aldaketarik izango aste-
buru osoan. 

EUSKAL HERRIAN
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Bergarako Maitane Arrondo eta Eneko Iturrospe bihar, maia-
tzak 15, ezkonduko dira Bergarako udaletxean. Gero, Etxeberrin
bazkalduko dute. Eztei-bidaian Zeelanda Berrira eta Australia-
ra joango dira. Zorionak, familiaren eta lagunen partetik!

Bergarako Aida Roman eta Mikel Sanchez maiatzaren 15ean
ezkonduko dira Bergarako udaletxean. Ondoren, bazkaria izan-
go dute Oñatiko Soraluze jatetxean. Eztei-bidaian Maien Erribe-
rara joango dira. Familiaren eta lagunen partetik, zorionak!

Bergarako Maite Agirrebeña
eta Zarauzko Jokin Irureta-
goiena bihar, zapatua, ezkon-
duko dira Mariaren Lagundi-
ko kaperan. Eztei-bidaian Tan-
zaniara joango dira. Egun
zoragarria izan eta zoriontsu
izan zaiteztela opa dizuete
lagunek.

Arrasateko Monika Alvarezeta Andoni Bragadomaiatzaren 15ean
ezkonduko dira Dorletan, Leintz Gatzagan. Bazkaria Gure Ametsa
jatetxean izango da. Eztei-bidaian New Yorkera eta Punta Canara
joango dira. Ondo ibili, familiaren eta lagunen partetik!

Antzuolako Baxilieta Martzelinomaiatzaren 14an ezkondu ziren,
orain dela 50 urte. Hori dela eta, urrezko ezteiak ospatuko dituz-
te. "Muxu bat eta jarraitu orain zaudeten bezala irribarretsu eta
maitagarri. Donostiatik, zuen ilobek zoriontzen zaituztegu!"

Arrasateko Pilar Martin eta
Crispin Valdezate apirilaren
30ean ezkondu ziren San Juan
Bataiatzailearen elizan, duela
50 urte. Urrezko ezteiak etxe-
koekin ospatu dituzte. Zorio-
nak, familiaren partetik!

ESKER ONA

Juan 
Mendibil Maiztegi

Bergaran, 2010eko maiatzaren 14an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

2010eko maiatzaren 5ean hil zen, 77 urte zituela.

OROIGARRIA

Iñaki 
Bereziartua Odriozola

Arrasaten, 2010eko maiatzaren 14an.

Denbora aurrera doa, aita;
bi urte zu gabe, jada. 

Baina urteak joan ahala,
aldatzen ez den zerbait bada:

zure lezioek aurrera egiteko ematen diguten indarra. 

Arrasaten hil zen 2008ko maiatzaren 17an.

Manuela 
Palomero Cabrejos

Eugenio Morenoren alarguna

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 16an, 12:00etan, Bergarako
Santa Marina parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Antonio 
Larrañaga Larrañaga

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 16an, 11:00etan, Elorregiko 

San Prudentzio elizan ospatuko da.

URTEURRENA

Francisco 
Leturia Arrue

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 16an, 12:00etan, Bergarako
Santa Marina parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Babeslea:

Amilaga 39, Bergara Tel./Faxa: 943 76 12 99
e-posta: euskalduna@harrespil.net

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

OROIGARRIA

Jose Antonio 
Churruca Sarasqueta
Cristina Churruca lankidearen aita

Arizmendi ikastolako lankideak.
Leintz bailaran, 2010eko maiatzaren 14an.

Ez agurrik, ez adiorik,
gero arte bakarrik.

Eibarren hil zen 2010eko maiatzaren 11n, 79 urte zituela.

Aretxabaletan hil zen 2010eko maiatzaren 11n, 59 urte zituela.

Marije 
Alday Astola

Copreciko zure lagunak.
Aretxabaletan, 2010eko maiatzaren 14an.

OROIGARRIA

Lagunen pizgarri
ingurukoen bizigarri
lankideen berogarri
pozaren argizari.

Zuk gugan isiotutako garra
piztuta irmo eta tente dugu

gure bihotzetako su bajuetan
zauden tokian zaudela ere,

gurekin zaude.

ESKER ONA

Eugenia 
Arruabarrena Imaz

Patxi Urrozen alarguna

Arrasaten, 2010eko maiatzaren 14an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean

Arrasaten hil zen 2010eko maiatzaren 10ean, 85 urte zituela.



Maiatzak 14-20
Musika

ARRASATE
> Governors taldeak 'Frenetikodrome'
diskoa aurkeztuko du zuzenekoan

Arrasateko Governors taldeak etxean
aurkeztuko du Frenetikodrome disko
atera berria, kontzertuan. Gaur, eguba-
koitza, egingo dute emanaldia 3 aretoan,
23:00etan. UK Bill-ek ere joko du. Sarrera
7 eurotan salduko dute.

Musika

BERGARA
> Musika Eskolako ikasleek udaberriko
kontzertua egingo dute bihar, zapatua

Orkestra Sinfonikoak, Banda Gazteak,
Abesbatzak, Akordeoi Orkestrak, Suzuki
taldeak, Txistu taldeak eta Trikiti taldeak
banaka joko dute eta, gero, Imagine kanta
joko dute batera. Pilotalekuan izango da,
19:00etan; eta 21:00etan, afaria.

Jaia

ARRASATE
> Andaluziako kultura astea ospatzen
hasi dira Al-Andalus elkartekoak

Bihar, zapatua, Juancohones txirigo-
taren emanaldia izango da Al-Andalusen
(21:30); etzi, domeka, Al-Andalus koru
errozieroaren saioa (13:00) eta gizonezko-
endako bazkaria (15:00). Datorren aste
osoan jarraitu egingo dute ospakizunek.

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa 

eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com

Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 13

Musika
ARRASATE
> Pettik kontzertu akustikoa
egingo du Gure-Lekun

Petti kantautoreak emanal-
di akustikoa egingo du Gure-
Leku tabernan. Segidan, Dr.
Mansillak rock estiloko
musika ipiniko du.

Bihar, zapatua, Zarugalde kaleko Gure-
Leku tabernan, 23:00etan.

BERGARA
> 'Jostailugilea' ipuin musikala
egingo dute etzi, domeka

Bergarako Orfeoiak antola-
tuta, orfeoi txiki eta txikitxoak
eta Oñatiko Ganbara taldeak
Jostailugilea ipuin musikala
antzeztuko dute. Sarrera da 5
euro, 3 euro umeen kasuan.

Zabalotegin, bi emanaldi: 11:00etan eta
13:00etan.

OÑATI
> Esteban Urtzelaik azkenekoz
zuzenduko du Ganbara

Musikaldien barruan,
Esteban Urtzelaik Ganbarako
zuzendari kargua utzi aurreti-
ko azkeneko kontzertua egingo
du taldeak. Ganbara Abesba-
tzaz gain, Cum Laude ganbara
taldea ere zuzenduko du.

Etzi, domeka, Santa Ana antzokian,
19:30ean.

Ospakizunak
ARRASATE
> Orhipean kultur elkargintzak
jaia egingo du zapatuan

Orhipean kultur eragintzak
jaia egingo du, eta parte
hartzeko dei egiten die herrita-
rrei. Murala margotuko dute
Irati taberna kanpoaldean
(11:00); trikipoteoa herriko
kaleetan (13:00), parrillada
Ferrerias kalean (15:00), eta
Never Surrender taldearen

kontzertua Iratin (18:00).
Txartelak salgai daude Iratin
eta Basatin, 10 eurotan.

Bihar, zapatua, egun osoan.

OÑATI
> Murgia auzoko jaiak ospatuko
dituzte aste bukaera osoan

Gaur, egubakoitza, auzo
afaria Asentzio elkartean,
bertsolariekin eta trikitilarie-
kin (21:00); bihar, zapatua, auzo
kirolak, umeendako jokoak,
lokotx bilketa eta txokolate-
jana (16:00); eta etzi, domeka,
meza nagusia (12:00) eta luntxa.

Gaur, egubakoitza, hasten dira jaiak.

OÑATI
> Kasablanka auzoko jaiak
ospatuko dituzte

Besteak beste, ekintza
hauek egingo dituzte: gaur,
egubakoitza, txupinazoa eta
poteoa (18:00), txorimaloak
(18:30) eta Black River, Dark
Code eta Methew taldeen
kontzertua (22:30); bihar,
zapatua, umeendako jolaspar-
kea eta jokoak (12:00), poteoa
(13:30), arku tiroketa (16:00),
poteoa eta olagarro eta sagar-
do-dastatzea (19:00), auzo
afaria, Joxe Gardokirekin
(21:00) eta aretoko dantzen

erakustaldia (22:00); eta etzi,
domeka, bertso jaialdia eta
gaita jotzaileak (13:00) eta
luntxa (14:00).

Ospakizunak hasiko dira gaur,
egubakoitza.

BERGARA
> Zubiaurre-Martoko auzoko
jaiak ospatuko dituzte

Zubiaurre-Martokoko
Asentsio jaiak ospatuko dituzte
aste bukaeran. Bihar, zapatua,
salda eta txorizo-jana izango
dute Zubiaurren (11:00),
txikiteoa (12:00), mus txapelke-
ta (16:00), buruhandiak eta

txokolate-jana (18:00), toka
txapelketa (19:00), txikiteoa
(20:00) eta dantzaldia (23:00); eta
etzi, domeka, diana udal
txistulariekin (09:00), txokola-
te-jana gero, San Migelera
oinez joatea, meza ermitan,
mokadua terrazan (12:00), tute
txapelketa (16:00) eta txupina-
zoa, jaiak bukatzeko.

Bihar, zapatua, eta etzi, domeka.

ESKORIATZA
> San Isidro eguna ospatuko
dute baserritarrek

Herriko baserritarrek meza
entzungo dute Aingeru Guar-
dan, 12:00etan, eta bazkaria
izango dute 14:00etan.

Bihar, zapatua.

Antzerkia
BERGARA
> 'Ate joka' umorezko antzezla-
na egingo du Txalo taldeak

Txemaren (Iker Galartza)
eta Anderren (Joseba Usabia-
ga) gorabeherak kontatzen
dizkigu antzezlanak. Bi pertso-
naiak adiskide minak dira.
Txema, banandua dagoen
gizona da eta gutizia zale
amorratua da, bakarrik
bizitzera ohitua dagoena.
Ander ezkondua dago eta
banantzeko zorian dago, eta
oso maniatikoa da. Elkarrekin
bizi izaten hasten dira. Halako
baten, hirugarren lagun bat
sartuko da, neska gazte bat.

Gaur, egubakoitza, Zabalotegin,
22:30ean. Sarrera, 5 euro.

ANTZUOLA
> Sanisidroak ospatuko dituzte Antzuolan,
ganadu eta artisautza azokarekin, zapatuan

San Isidro eguna ospatuko dute bihar antzuolarrek, ohiko
azokarekin: ganadu eta artisautza azoka eta salmenta
postuak izango dira (09:00-14:00); kukumarro erakusketa
iturri inguruan (11:00); gainera, Antzuola eta antzuolarrak
argazki lehiaketako sariak banatuko dituzte Olaranen (12:00),
eta kukumarro lehiaketakoak ere bai (12:30). Argazki erakus-
keta zabalik egongo da aste bukaera osoan Olaranen.

Azoka bihar izango da, 09:00etatik 14:00etara.

PROPOSAMENA

NON-ZER62 GOIENKARIA
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org

Ordutegia
Astelehenetan itxita.
Asteartetik ostiralera 10:00-19:00.
Asteburu eta jai-egunetan 11:00-19:00.

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO…

GAIA 
ENERGIA ETA NATURARI BURUZKO 

ERAKUSKETA IRAUNKOR BERRIA

Jakin nahi al duzu zenbat energia kontsumitzen duzun?
Gure energia-kontsumoaren eta horrek naturan duen eraginaren arteko

harremana zein den jakingo duzu, erakusketa interaktibo eta ikusentzunezko
berri honetan.

Bisitaldi gidatuak GAIAra, asteburu eta jai-egunetan:
13:15 (euskaraz) / 17:45 (gaztelaniaz)

Karteldegia kontsultatu www.miramon.org webgunean



Erakusketak
BERGARA
> Beart elkarteko ikasleek
margo erakusketa ipini dute

Beart elkarteko margo
ikasleek euren lanak ikusgai
ipini dituzte kultura etxean.
Etzi, domeka, izango da zabalik
dagoen azken eguna.

Ordutegia: gaur, egubakoitza, 18:00-
20:30; bihar, zapatua, 12:00-14:00 eta
18:00-20:30; eta etzi, domeka, 12:00-14:00.

ARETXABALETA
> Lasarteko auto-zirkuituaren
gaineko erakusketa

Kutxa Fototekako Fondoek
antolatuta, Lasarteko auto-
zirkuituaren gaineko erakus-
keta dago Arkupen. 

Ordutegia: 11:00-13:00 eta 18:00-20:00;
zapatuetan, 11:00-13:00; domeketan eta
jaiegunetan itxita dago.

ARRASATE
> Ikusgai daude Jose Luis
Zumetaren bi erakusketa

San Juan de Dios ospitale
psikiatrikoko gaixoek eginda-
ko Globo rojo aldizkarian
oinarrituta, Jose Luis Zumetak
38 serigrafiako erakusketa egin
du, Oi! Bihotz. Hori ikusgai
dago Kulturaten, hilaren 30era
arte. Bestalde, Arregi galerian
Zumetaren beste zenbait lan
ikus daitezke.

Kulturaten, maiatzaren 30era arte.

ARRASATE
> Mila Carballok margo erakus-
keta ipiniko du Harresi aretoan

Mila Carballo donostiarrak
bere margolanak erakutsiko
ditu Iturriotz kaleko Harresi
aretoan. Maiatzaren 30era arte
egongo da ikusgai erakusketa.

Ordutegia: astelehenetik egubakoitze-
ra, 18:00-20:00; zapatu eta jaiegunak,
12:00-14:00 eta 18:00-20:00.

Ikastaroak
ESKORIATZA
> Argazkigintza digital ikastaro-
an izena eman daiteke oraindik

Oraindik lekua dago
Bizikasik antolatu duen
argazkigintza digital ikastaro-
an. Maiatzaren 21era arte
dihardute egiten, eguazten eta
egubakoitzetan, 18:00-20:00
ordutegian. 

Argibideak: amuska-
esko@hotmail.com; 943 76 93 94 (Miren).

Bestelakoak
OÑATI
> Palestinaren aldeko Nakba
eguna ospatuko dute

Nakba eguna egingo du
bihar, zapatua, oñatiar talde
batek, Palestinarendako
hondamendiaren eguna delako.
Hala, goizean zehar, Oñatiko
plazan hainbat ekintza egingo
dituzte, hala nola Palestinaren
okupazioaren gaineko doku-
mental emanaldia.

Horrekin lotuta, erakusketa
bat egongo da hainbat taberna-
tan hilaren 25era arte.

Hilaren 20an, Guria tabernan bideo bat
emango dute, 21:30ean.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA
El escritor
Zapatua: 19:30, 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Flor del desierto
Eguena: 20:30.

BERGARA

ZABALOTEGI
Polleke (euskaraz)
Domeka: 17:00.

Julie & Julia
Domeka: 19:30.

Déjame entrar
Eguena: 20:00.

GAZTETXEA

Battle royale
Domeka: 18:00.

OÑATI

KULTUR ETXEA
El concierto
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

ELGETA

ESPALOIA

Guerra de vinos
Eguaztena: 21:30.

ARAMAIO

KULTUR ETXEA

Bazen behin baso bat
Domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO
ANTZOKIA

Robin Hood
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

COLISEO 1

El plan B
Egubakoitza: 20:30.
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

COLISE0 2

Robin Hood
Egubakoitza: 20:30.

Nadie sabe nada de
gatos persas
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GURIDI
Iron man 2
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

Robin Hood
17:00, 19:45, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

Viaje mágico a África
17:00 , 18:45 (egubakoi-
tzetik domekara).

Un ciudadano
ejemplar
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

Alicia en el país de
las maravillas
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

El plan B
20:30, 22:30 (egubakoi-
tzetik domekara).

Noche loca
20:00.

Perdona si te llamo
amor
17:00, 22:30 (egubakoitze-
tik domekara). 

Que se mueran los
feos
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara). 

FLORIDA-GURIDI
Soul kitchen
22:30.

Fish tank
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitza eta domeka).

Welcome
20:00, 22:30 (zapatutik
eguenera).

Habitación en Roma
18:00, 20:15, 22:30.

Siempre hay tiempo
18:00, 20:15, 22:30.

El escritor
18:00, 20:15, 22:30.

La nana
17:30, 20:00, 22:30.

El pequeño Nicolás
17:30, 20:00.

Océanos
17:30 (zapatutik 
eguenera).

Maiatzaren 14tik 20a.

YELMO CINEPLEX

Iron man 2
15:40 (zapatua eta dome-
ka), 18:10, 19:15, 20:40,
22:00, 23:20, 00:30.

Cómo entrenar a tu
dragón 
(3D emanaldiak)
15:45 (zapatua eta 
domeka).

Cómo entrenar a tu
dragón 
17:30.

Perdona si te llamo
amor
21:50, 00:05.

Robin Hood
15:30 (zapatua eta dome-
ka), 17:30, 18:30, 20:30,
21:30, 23:30, 00:30.

Noche loca
20:40, 22:40, 00:40.

Océanos
15:50 (zapatua eta dome-
ka), 17:50, 19:50.

Alicia en el país de
las maravillas 
(3D emanaldiak)
17:45, 20:05, 22:30, 00:45.

Alicia en el país de
las maravillas 
16:40 (zapatua eta dome-
ka), 18:40.

Que se mueran 
los feos
16:00 (zapatua eta 
domeka), 18:10, 20:20,
22:30, 00:40.

Two lovers
15:55 (zapatua eta dome-
ka), 18:05, 20:15, 22:25,
00:35.

Gentlemen broncos
16:35 (zapatua eta dome-
ka), 18:35, 20:35, 22:35,
00:35.

Más allá del tiempo
17:50, 19:50, 21:50.

El súper canguro
15:35 (zapatua eta dome-
ka), 17:30.

Un ciudadano
ejemplar
16:10 (zapatua eta dome-
ka), 18:20, 20:30, 22:40,
00:50.

Desde París con
amor
22:35.

Ex-posados
18:35, 20:35.

Zinema

Two lovers-en kasua bitxia
da. Nahiz eta filmak due-
la bi urte Cannesko Zine-

maldian parte hartu; zuzenda-
riak, James Grayk, kontuan iza-
teko moduko lanak izan –Little
Odessa, La otra cara del crimen,
La noche es nuestra–; eta akto-
reak ospe handikoak izan...
orain arte estreinatu barik
zegoen gure pantailetan. Bai-
na heldu da, eta pozik egoteko
modukoa da istorio eder hau
ikusteko aukera izatea. 

James Grayk Dostoievski-
ren Noches blancasistorioa era-
biltzen du gazte baten amodio
dilema azaltzeko.  Eta zalantza
horretan errealitatea eta idea-
lizazioa nahasten dira. Mutilak
bi neska ezagutuko ditu: bate-
kin gustura sentitzen da eta
hark bere bizitzari agian falta
zaion oreka eman diezaioke;
bestea bere izaera emozionale-
tik gertuago dago eta harreman
horiek fantasiaren eta irrika-
ren bidea hartzen dute. Errea-

litateari, praktikotasunari eta
familiako loturei jarraitu, edo
zentzuei eta bizitzako alde zora-
biagarriari? Beti ezin da auke-
ratu bidea, eta bizitzak bere
legeak inposatzen ditu. 

Osagai eta ideia horiekin,
Grayk, zarata egin barik, bela-
rrira hitz egiten digu, eta oso
modu dotorean eta sentikorta-
sun handiarekin bihotza uki-
tzen digu. Pertsonaiaren ingu-
runea, gurasoekin dituen
harremanak, neska bakoitza-
rekin sortzen den giro desber-
dinak –batekin eguneroko bizi-
tza, arruntagoa, baina maiteko-
rra; bestearekin iheskorragoa
eta idealizatuagoa– bikain isla-
tzen dira. Filmaren erritmoa
neurritsua da, baina aldi bere-
an gatibagarria eta erromanti-
koa. Zuzendariak, doitasunez,
amodio istorio hunkigarria
kontatzen digu. Joaquin Pho-
enix-ek maitasunez aditzera
ematen du pertsonaiaren
nahaste emozionala, Gwyneth
Paltrowk ematen dio glamou-
rra bereari, eta Vinessa Shawk
xarmangarri bihurtzen du bere
pertsonaia. 

> Zuzendaria: James Gray.
> Aktoreak: Joaquin Phoenix, Gwyneth

Paltrow, Vinessa Shaw.
> AEB, 2009. 
> 110 min.

TWO LOVERS ****

Amodiozko istorio hunkigarria

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

El escritor
19:20, 21:45, 00:10

Furia de titanes
22:00, 00:00.

Habitación en Roma
16:00 (zapatua eta dome-
ka), 18:00, 20:00.

El pequeño Nicolás
16:10 (zapatua eta dome-
ka), 18:10.

El plan B
18:10, 20:10, 22:10, 00:10.

Maiatzaren 13tik 20ra.
Gauerdiko emanaldiak,
egubakoitzean eta zapa-
tuan.

ÁBACO 
BOULEVARD

Robin Hood
16:00, 16:25, 19:00, 19:25,
22:00, 22:25, 00:45.

Que se mueran 
los feos
15:55, 18:05, 20:15, 22:35,
00:45.

Iron man 2
17:00, 19:30, 22:15, 22:30,
00:45.

E.S.O. (Entidad
Sobrenatural Oculta)
16:20, 18:10.

Noche loca
20:20, 22:20.

El plan B
16:10, 18:20, 20:30, 22:40,
01:00.

Two lovers
16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
01:00.

Alicia en el país de
las maravillas
15:45, 18:00, 20:20, 22:45,
01:00.

Cómo entrenar a tu
dragón
16:05, 18:05.

Un ciudadano
ejemplar
16:05, 18:20, 20:30, 22:45,
01:00.

El súper canguro
16:15, 18:15, 20:15.

Furia de titanes
20:10, 22:25, 00:45.

Maiatzaren 14tik 20ra.
Gauerdiko emanaldiak
egubakoitzean eta zapa-
tuan.

NON-ZER 63GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 14a

b o n o  f o t o a

Leintz bailarako zein auzotan
dago argazkiko eraikuntza? 
Argazkia eta galdera > Jose Felix Diaz de Tuesta

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

ZORIONAK AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEARI:

Arrasateko Jose Ramon Otamendi. 
Erantzun zuzena:  Orkatzategi

* Larchago iskillarapeko ekologikoa: botila bat. 
Larchago beltz berezia: botila bat. Lerchago kriantza: botila bat.

ERANTZUNA .............................................................................................
IZEN-DEITURAK..........................................................................................
HERRIA ................................................ TELEFONOA .................................

ETXEZ ETXEKO BANAKETA
Larchago ardoak eta produktu ekologikoak
943 76 98 51

GARMENDIA ARDOEK EMANDAKO
BOTILA ARDO PACKA*
ZOTZ ASMATZAILEON ARTEAN!



"Nahiago dut
Athletic 2. B mailan
Athletic bera izanda,
atzerritarrekin
titulu bat lortzea
baino"
Joseba Etxeberria >
Athleticeko jokalaria

Athleticek herri oso baten
ideiak defendatzen dituela
dio Etxeberriak. Zaleak ados
egongo dira Athletic 2. B mai-
lan ikustearekin? Zapatuan
agur esango dio San Mame-
sen futbolari; beharbada,
horregatik izango da. 

a h o b e r o a i ,  e n e !

Gozozaleak diren
informatikariendako

Horrelako teklatu batek denbo-
ra laburra iraungo luke informa-
tikari gozozale baten eskuetan.
Itxura bikaina dauka.

www.fotoscuriosas.net

EGOITZA NAGUSIA
Ibarra kalea 6, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com 2010-05-14

ARRITXU BARRUSO > OÑATI
Oñatiko Txokolaterak 1923ko
irailaren 30ean egin zuen Oña-
ti eta Elorregi (San Prudentzio)
arteko lehenengo traiektua.
Inaugurazio dotorea izan zuen,
gainera; Victoria Eugenia Espai-
niako erregina ere etorri zen.
Garai hartan chocolatera izena
eman zitzaien lurrunezko loko-
motorei eta Oñatikoa ere izen
horrekin geratu da.

TRENEZ HARA ETA HONA
Oñatiarrek gustura hartu zuten
trenaren etorrera. Arrasateko
Labegaraietara eta Gelmara joa-
teko erabiltzen zuten langileek
eta ikasleek, berriz, gaur egun-
go Debagoieneko ospitalearen
eraikinean zegoen Eskola Pro-
fesionalera joateko. Zubillagan
egiten zuen geldialdi bat eta San
Pedroko geltokian beste bat. 

Lurrunezko lokomotora
horrek hamabost urte egin
zituen Oñati eta Elorregi arte-
an. 1938an trenbide sarea elek-
triko bilakatu zuten eta Bizkai
aldera bidali zuten.

70EKO HAMARKADAN OÑATIRA 
Reyes Korkostegi alkatearen
burutazioa izan zen tren-makina
berriro ere Oñatira ekartzea.
Kamioi baten ekarri zuten Bizkai
aldetik 70eko hamarkadan. Ordu-
tik hona, Oñatiren ikurretako
bat bilakatu da eta belaunaldiz
belaunaldi Oñatiko ume guztiak
joan dira Txokolaterara igotzen
jolas egitera. 

KONPONKETA LANAK
Joan den urtean Oñatiko Udalak
haurrendako jolas-parkea egin
zuen tren-makinaren ondoan.
Hori horrela, eta segurtasun neu-
rriengatik, Udalak erabaki du
Txokoloteran konponketa batzuk
egitea. "Ume asko ibiltzen dira tre-
naren gainean eta konturatu gara
xafla batzuk egoera txarrean zeu-
dela eta zuloak ere badituela.
Horregatik, ohiko mantentze-
lanak baino zerbait gehiago egi-
tea erabaki dugu", azaldu digu
Joxe Mari Igartua zinegotziak.
Apurka-apurka joango dira kon-
ponketak egiten, eta, beharrezkoa
balitz, margotu ere egingo dute. TXOKOLATERA 70eko hamarkadan ekarri zuen Reyes Korkostegi alkateak Oñatira. MIREIA BIKUÑA

Konponketak Txokolateran
TREN-MAKINA 1923a eta 1938a
bitartean Oñati eta Elorregi (San
Prudentzio) arteko ibilbidea egiten zuen

OÑATIRA 70eko hamarkadan Bizkaitik
berriz ere herrira ekartzea erabaki zuen
Reyes Korkostegi alkateak

KONPONKETAK Segurtasun neurri
moduan, egoera txarrean daude xaflak
eta zuloak konponduko dituzte

Mikel Irizar > www.goiena.net/blogak/piperrautsa

p i p e r r a u t s ai t u r r i  o n e t i k

Ez naiz beti bat etorri ezker tradizionalaren diskur-
tsoarekin zioenean indar faktikoak direla arazo
guztien eragile, ilunpean mugitzen den esku beltza,

gaindi ezinezko arerioa. Egia da armada, bankuak, eliza
eta lobby jakin batzuk eragin handia izan dutela gizarte-
aren bilakaeran, baina ez da gezurra gizarteak berak ere
sortu dituela ekimen eraldatzaileak, indar faktikoen
interesen kontra. 

Baina aspaldian politika mehetzen ari da, antzezpen
mediatiko bihurtzen, benetako agintetik urruntzen. Eta
indar faktikoak nagusitzen ari dira, ez betikoak baizik
berriak, eta ez ilunpean baizik agerian, baina beti bezain
gaindiezin. Agintariak txotxongilo ageri dira haien
menpe, hiritarrak babesgabe gaude. Non galdu da gure
indarra?

Politika mehe

Tomas Villa Cordova eta Isaias
Manuel Manrique Zapata Ber-
gara etorriko dira datorren
eguenean, maiatzak 20. Mexi-
koko iraultzan Emiliano Zapa-
tak eta Pancho Villak egin
zuten lana kontatutako dute,
besteak beste.Urduñako jaie-
tan ospatu den Urduña eta
Mexiko arteko kultura truke
jaialdian parte hartu ostean
etorriko dira Bergarara.
Hitzaldia 19:00etan izango da
osoko bilkuren aretoan. 

Pancho Villa eta
Zapataren bilobek
hitzaldia emango
dute Bergaran


