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Internet, eguneroko
erosketak egiteko

ASTEKO GAIA: ONLINE SUPERMERKATU ZERBITZUA DEBAGOIENEANBihar jasoko dute Aita
Santuaren aitortza
Fagorren sortzaileek

Debagoiendarrek eguneroko eros-
ketak Internetez egiteko aukera
dute. Oraingoz, zerbitzu hori gure-
an eskaintzen duen bakarra Eros-
ki da, nahiz eta guretik kanpo bes-
te kate batzuek ere ematen duten
zerbitzu hori. Martxoan inaugu-
ratu zuten zerbitzua eta, oso
berria eta oraindik ezezaguna

izan arren, astero dozena bat
eskaera jasotzen dituzte.

Internet bidez erostea gero
eta zabalduago dago, baina kos-
ta egiten da ohitzea. Hala, egu-
neroko erosketak gero eta gehia-
gok egiten dituzte saretik, baina
zabalkundea pixkanako kontua
da. /2-3

DEBAGOIENA

Haurreskola partzuergoko langi-
leek —0 eta 2 urte bitarteko hau-
rrekin lanean dabiltzanak— mobi-
lizazioak hasi dituzte lan hitzar-
meneko hainbat puntu zehaztu
barik daudela salatzeko eta horiek
bideratzea eskatzeko. Arrasateko
Bedoñabe Herri Eskolan bedera-
tzi langilek eta Antzuolako, Elge-
tako eta Oñatiko herri eskoleta-
ko bina langilek bi orduko lanuz-
tea egin zuten eguenean.

Haurreskolako
partzuergoko
langileak greban

ESKORIATZA

TESA enpresan (Talleres Esco-
riaza Sociedad Anonima) langile
murrizketa egin gura dute. Sue-
diako Assa-Abloy multinaziona-
lak Leverange and Growth pro-
grama jarri du abian bere enpre-
setan, eta horietako bat da TESA.
Helburua da ekoizpena areago-
tzea eta langileak  berrantolatzea.
Guztira, 10.000 langile kaleratu
gura ditu Assa-Abloyk, eta horie-
tatik 25 dira TESAko langileak. /6

TESAko 20 langileri
aurretiko erretiroa
eskaini gura diete

Mondragoeko kooperatiba mugi-
menduaren sortzaileei jendau-
rreko aitormen ekitaldia egin-
go diete bihar, ekainaren 18an,
Arantzazun. Aita Santuak onar-
tutako agiria eta zilarrezko
domina jasoko dituzte Gandia-
ga Topagunea eraikinean. Ome-
naldiak, gainera, balio izango du
Arantzazuko kultura topagune
berria inauguratzeko. Lau gizon-
emakume laikok jasoko dute
omenaldia: Alfonso Gorroño-

goitiak eta Jose Maria Ormae-
txeak, batetik; eta hildako Luis
Usatorre eta Jesus Larrañaga
sortzaileen izenean, euren alar-
gun Pureza Arantzabal eta Car-
men Galdosek.

Joan Maria Uriarte Donos-
tiako gotzaina buru dela euka-
ristia ospakizuna egingo dute,
11:00etan, Arantzazuko basili-
kan. Mezaren ostean, 12:30ean,
ekitaldi nagusia Gandiaga Topa-
gunean izango da. /5

Martxoaz geroztik,
eguneroko erosketak
Internetez egin daitezke

Oraingoz, Eroskik
bakarrik ematen du
aukera hori ibarrean

Oso ohikoa ez den arren, gure ibarrean ere badira eguneroko erosketak Internetez egiten dituztenak.
ENEKO AZKARATE
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Sagua erosketetarako
orgari alternatiba bihur-
tu da. Izan ere, martxo
hasieraz geroztik, deba-

goiendarrok premiazko eroske-
tak Internet bidez egiteko auke-
ra dugu. Internetez erostea ez da
gauza berria; bai, ordea, super-
merkatuko erosketak modu
horretan egitea. Debagoienean
salmenta modu horrekin hasi
den denda Eroski da, www.eros-
ki.es webgunean. Oraingoz, iba-
rrean diharduen beste inongo
supermerkatu katek ez du moda-
litate hori eskaintzen; guretik
kanpo, beste kate handi batzuek
badute.

Debagoien osoan dago horre-
tarako aukera, Aramaion izan
ezik. Bergarako Eroskin presta-
tzen dituzte ibarrerako eskariak.
Oraindik jende gutxik erabiltzen
du, arduradunek dioskutenez:
astean zortzi bat eskaera jasotzen
dituzte. “Jendeak oraindik ez du
sistema horren berri. Badirudi
batzuek proba egitearren era-
biltzen dutela”, gaineratzen dute.

Eguneroko erosketak ez ezik,
Internet bidez erosketa puntua-
lak egitera ere ez ei dira askorik
ausartzen debagoiendarrak,
Asier Lazkano bergararrak dios-
kun moduan. Hark Internet bidez
saltzen ditu kirol produktuak,
eta oraindik gutxi batzuen feno-
menoa dela deritzo. 

Erosketak
Internet bidez

Ibarrean lehenengoz, eguneroko erosketa
‘on-line’ egin daiteke, Eroskik hala eskainita

Gurean, jendea hasi da erabiltzen, eta
astean zortzi bat eskaera jasotzen dituzte

Erosleen
ohiturak

Internetez erostea gero eta
normalagoa da. Espainia-
ko Komertzio Elektroni-

koaren Elkarteak (AECE)
on-line erosketak ikertu
zituen iaz, eta erosketa mota
horiek hazi egin zirela
ondorioztatu zuten: hain
zuzen, Estatuan, pertsona
bakoitzak batez beste 438
euroko erosketak egin zituen
2004an. 2003an, guztira 1.530
milioi euro gastatu ziren on-
line erosketetan, 2002an
baino %31,5 gehiago. Era
berean, Interneten erabil-
tzaileetatik %23,2k erosi
zuten iaz zerbait saretik,
2003an baino gehiagok.

Hala ere, oraindik pro-
duktu jakin batzuk dira izar
handiak. Hala, hegazkin,
tren eta autobus txartelak
izan ziren produktu erosie-
nak (eragiketetatik %25,4).
Segidan, liburuak (%15,7),
ikuskizunetarako txartelak
(%12,2), eta ikus-entzunezko-
ak eta musika (%10,3 bakoi-
tzean).

Oraindik gehiengoa dira
Internetez erosi ez duten
internautak: 2003. urtean,
%76,8.

Sarean
egon behar

Oraingoz, Eroski kateak
bakarrik eskaintzen
du eguneroko eroske-

tak on-line egiteko aukera
Debagoienean. Guretik
kanpo, ordea, beste kate
handi batzuek badaukate
zerbitzu hori, hala nola:
Carrefour eta El Corte
Ingles etxeek. Hala ere,
Interneten egotea nahitaez-
koa da distribuzio-kate
handiendako: ibarrean
dauden Lidl eta Dia kateek
euren eskaintzen, albisteen,
promozioen… berri ematen
dute webguneetan.

Era berean, Internet
bidez erosketa ez, baina
gestio batzuk egiteko aukera
dugu Debagoieneko komer-
tzioekin: hala, bideo-klube-
tako produktuak alokatu
edo erreserba ditzakegu.
Bestalde, gero eta hedatuago
dago komertzioek euren
bloga izatea: Debagoieneko
11 komertziok dute dagoene-
ko euren bloga www.goie-
na.net-en. Hor, saldu ez,
baina informazio egunera-
tua ematen diete bezeroei,
eta hartu-emana Internet
bidez egin dezakete.
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1: on-line supermerkatuan erosten; 2: eskaera, banatzeko gertu; 3: banatzaileak etxera eramaten du erosketa, bezeroak aukeratutako ordutegian.

EROSTEKO MODUA
Eroskik abian ipini duen siste-
ma edozeinek erabiltzeko modu-
koa da, beste salmenta-kate
batzuek erabiltzen dutenaren
antzekoa : izena eman behar da
webgunean, eta produktuak orga-
txo birtualean sartzen joan.
Zerrenda baten agertzen dira pro-
duktuak eta une bakoitzean
ordaindu beharrekoa. Bukatu-
takoan, banaketa-ordua aukera-
tu behar da. Eskaria jasotakoan
ordaintzen da: astelehenetik egu-
bakoitzera, 10:00etatik 21:00eta-
ra bitartean; zapatuetan, 14:00eta-
ra bitartean. Zerbitzuak daka-
rren gainkargua da 5,98 euro
eskaera bakoitzeko.

Erosketa mota hori egokiagoa
da Internet ezagutzen duten beze-
roendako, on-line erosteko joera
dutenendako eta prezioa gehien
baloratzen ez dutenendako –onli-
ne erosketek gainkargu bat
kobratzen dute. Zehazki, Eros-
kiren zerbitzuak erakarri nahi
ditu emakumeak, 30-50 urte bitar-
tekoak, erdi edo erdi-goi klase-
koak, bikotekidearekin bizi dire-
nak, umeekin, etxetik kanpo ere
lan egiten duena eta etxean kone-
xioa duena.

GUREAN, FENOMENO BERRIA
Eroski baikorra da on-line eros-
keten harreraren gainean: “Beze-
ro gipuzkoarrek erosketa siste-
ma alternatiboekiko interes han-
dia dute, eta Interneten ibiltzeko
tresnak ondo ezagutzen dituzte”,
dio Eroskik. Gasteizen, 2000. urte-
az geroztik saltzen dute on-line,

eta Bilbo Handian, 2001. urteaz
geroztik. Gurean oraindik heda-
tuegi ez dagoen arren, salmenta
mota horrek arrakasta handia du
Donostia inguruan. Han ere mar-
txo hasieran inauguratu zuen
zerbitzu hori Eroski kateak. Beze-
roek hori erabiltzeko arrazoi
nagusiak dira erosotasuna eta

denbora aurreztea. Ez erabiltze-
ko arrazoi moduan aipatzen dira
ordainketa moduaz ez fidatzea
(%19,9), motibazio falta (%17) eta
norberaren datuak eman nahi ez
izatea (%14,2). Gehien erosten
diren produktuak dira likidoak,
janaria, fruta eta drogeria, nahiz
eta denetarik eros daitekeen, oke-
la edo arrainetik hasi eta garbi-
keta produktuetaraino.

Debagoienean, jendeak dene-
tariko erosketak egin ditu orain
arte: bai erosketa orokorra, dene-
tariko produktuekin, baita 40
euroko erosketak ere.

Debagoieneko supermerka-
tu-bezero askok oraindik ez dute
on-line erosketa ondo ezagutzen:
“Internet erabiltzen ez dakit. Hala

ere, beharbada inoiz animatuko
nintzateke probatzera”, dio Aran-
txak, Bergarako bezero batek.
“Gazteendako, lanean dabiltza-
nendako eta astirik ez dutenen-
dako, ondo ikusten dut. Niri ondo
doakit supermerkatura bertara
etortzea, pasio bat ematen”, dio
beste ohiko erosle batek, Benitak.

EROSKETA GUZTIEN %5,8
Kontuak kontu, Internet bidez
erosteko aukerak gero eta uga-
riagoak dira, eta erabiltzeko gero
eta errazagoak. 

Eguneroko erosketa on-line
egitea berria da, eta jendea badoa
ohitzen, pixkana-pixkana bada
ere. Hala, Espainiako Komertzio
Elektronikoaren Elkartearen
(AECE) datuen arabera, azken
urteotan hazi egin da eguneroko
erosketak Internetez egiten dute-
nen kopurua (on-line erosketa
guztien %5,8), nahiz eta oraindik
urruti dagoen bidaia txartelak
erosten dituztenen kopurutik
(erosketen laurdena). Saltzaile-
ek espero dute erosketa-ohitu-
rak aldatzen joatea.

Internetez erosten
dutenen arrazoi
nagusiak dira

erosotasuna eta
denbora aurreztea

Debagoiendarrek ez
dute ‘on-line’ erosteko
ohiturarik, nahiz eta

aukerak gero eta
ugariagoak izan

Lau urte dira Asier Laz-
kano bergararrak
www.todo-deporte.com

Internet bidezko denda abian
ipini zuela. On-linesalmentan,
ibarrean aitzindari dugu, eta
baita  horretara animatu den
bakarrenetarikoa ere, Asie-
rrek dioskun moduan.

Zelan animatu zinen denda
Interneten jartzen?

Orain dela lau urte burura-
tu zitzaidan, eta egin egin nuen.
Bakarrik hasi nintzen, gainera.

Orain, diseinatzaile eta progra-
matzaile banak egiten dute web-
gunean lan.

Debagoiendarrok badugu
Internetez erosteko joera?

Ez, oraindik ez dago horre-
tarako mentalitaterik. Badirudi
jendea ez dela horrenbeste fida-
tzen Internetez erosiz gero eska-
tutakoa jasoko duela. Eskariak
baditugu, baina ez da masiboa.

Internetez izanda, kanpo-
tik ere erosten dizute? Web-
gunea hiru hizkuntzatan dau-
kazu-eta…

Espainiatik-eta izaten ditu-
gu eskaerak noizean behin. Bes-
te herri batzuetatik ere, inoiz iza-
ten dugu eskaera bat edo beste.

Gomendatzen diezuon-line
salmenta Debagoieneko mer-
katariei?

Nik ez dut horretan dabilen
beste inoren berri, behintzat.
Honetan sartzeko, gustatu egin
behar zaizu. Interneteko legea
dela eta, oso garestia da, eta lan
handia da: egunean sei edo zaz-
pi ordu ematen ditut webgunea
mantentzen.

“On-line’ saltzen duen beste inoren berri ez daukat”
ASIER LAZKANO / INTERNET BIDEZKO DENDA DAUKA

GOIENKARIA
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Ezker Batua kontrapasaren
debekuaren alde azaldu da
I.A.

Ezker Batua-Berdeak pozik azal-
du da Luxenburgoko Justizia Epai-
tegiak Gipuzkoako Foru Aldun-
diari zigorra jarri diolako. Dipu-
tazioa zigortzearen arrazoia da
hark kontrapasa onartu egin due-
lako orain artean. 

Alderdiak bat egin izan du
ekologistekin ehiza mota horren
gainean protestetan, ingurume-
na eta fauna kaltetzen baititu. 

Patxi Coira batzarkideak esan
du Batzar Nagusietan eskatuko
duela “epaiketaren kostuak ez
daitezela guztion diruarekin
ordaindu”.

Euskal Herria aldizkariak anto-
latu eta Debagoieneko Manko-
munitateko Kultura eta Turis-
mo sailen babesean, Mundumira
jaia egin zuten joan zen astebu-
ruan Arrasaten eta inguruetan. 

Antolatzaile eta babesleak
gustura agertu dira eta jaiaren
balorazio positiboa egin dute.
“Munduko kultura ezberdinak
elkartu dituen jai berri bat jaio
da, formatu berri batean mota guz-
tietako jendearengana hurbil-
duz”, esan dute. 

Jaiak izandako erantzuna iku-
sita Mankomunitatea prest lego-
ke berriro egiteko. Horretarako,
ordea, Euskal Herriaaldizkariak
egin behar du eskaintza. 

MUSIKAREN ARRAKASTA
Ekitaldi aukera zabala zegoen
iragarrita jaiaren baitan. Beste-
ak beste, bost kontinenteetako
musikariak entzun ahal izan
ziren. Antolatzaileen esanetan,
“Mundumira gauak Monterron
parkean izandako jendearen
babesa azpimarratzekoa da, bai-
ta zapatu arratsaldean Herriko
Plazako Munduko Soinuak kar-
pan izandako musika eskaintzak
edukitako harrera ere”. 

Bestalde, Ibiltari mendi ibi-
laldien Euskal Herriko lehen azo-
kak 23 partaide izan zituela jaki-
narazi dute. Bertan, ibilaldien
gaineko informazioa eskuratze-
ko aukera izan zen.

Hurrengo ekitaldi baterako
hobetu edo aldatu beharreko hain-
bat gauza ere izan zirela jakina-
razi dute antolatzaileek. “Artisau
eta gastronomia azokak beste
modu batera antolatu behar dira,
eta haurrentzako ekintzak gune
bakarrean biltzea da egokiena”.

KAMISETAK
Jaiaren helburuetariko bat izan
da bizi nahi genukeen mundu
solidarioago batera hurbiltzea.
Horretarako, Ternua etxearen
elkartasun elastikoak ipini zituz-
ten salgai. Zapaturako salduta
zeuden 1.000 elastikoak eta lor-
tutako 3.000 euroak Mundukide
Fundazioak jaso ditu Mozanbi-
keko Marrupa proiekturako.

Jaialdirako erakunde publiko
zein pribatuek eman dute diru-
laguntza, eta antolatzaileek hori
eskertu dute. Guztira, 105.000
euroko kostua izan du Mundu-
mirak. Kopuru horretatik 75.000
euro erakundeek eman dute: Man-
komunitateak,42.000 euro eta
Foru Aldundiko Kultura eta
Turismo sailek 23.000 euro. 

GOIENKARIA

Bost kontinenteetako musikariak izan dira Arrasaten; musika emanaldien arrakasta azpimarratu dute antolatzaileek.

Mundumira berriro ere antolatzeko
asmoa agertu du Mankomunitateak

IRATI AGIRREAZALDEGI

Mundumira jaia ospatu ostean,
balorazio positiboa egin dute
antolatzaileek. Azpimarratu
dute musika emanaldiek izan
duten arrakasta. Bestalde, jaia
berriz antolatzekotan, hainbat
ekintza hobetzeko beharra
ikusi dute.

Jaia berriz egitekotan hainbat gauza hobetu behar direla jakinarazi dute

ELKARRIZKETA/NAZIOTASUN EGUNA

IRATI AGIRREAZALDEGI

Gipuzkoako Ogasun Saila-
ren egoitza nagusian
izandako suteak eman du

zeresanik azken egunotan. Gai
horren inguruan debagoien-
darrok jakin beharreko hain-
bat argibide eman dizkigu Kol-
do Azkoitiak, Diputatuen Kon-
tseiluko bozeramaileak.

Urtebete eta erdi beharko omen
da Ogasun Sailaren eraikin
nagusia berritzeko. Bitartean
nora jo beharko dugu?

Ordezko egoitzak egokitu ditu-
gu; besteak beste errenta aitor-
pena egiteko sasoian gauden hone-
tan jendeari eragozpenik ez sor-
tzeko. Epeak ere lehengoak izango
dira. Izan ere, sistema informa-
tikoa berriz ere abian da. 

Debagoiendarrongan izan-
go du eraginik gertatutakoak?

Oro har ez du eragozpenik
sortuko debagoiendarrongan.
Izan ere, errenta aitorpena egiteko
Bergarako bulegora jo behar du
jendeak. Gainontzean, hainbat
zerga Donostian ordaintzen dira,
baina horretarako Okendo kale-
an eta Sekundino Esnaola kale-
an bulego bana egokitu dugu. Bes-
talde, Internet bidez ere egin dai-
tezke hainbat gestio. 

Gauzak noizko konpontzea
espero duzue?

Oraingoz eraikina kanpotik
baino ez dugu ikusi, eta horren
arabera urte eta erdi beharko da

konpontzeko. Hala ere, epe zeha-
tzak aurrerago emango ditugu.
Bien bitartean gure asmoa da nor-
maltasunez lan egitea Ogasun Sai-
lean. Horretarako, eraikin horre-
tan lan egiten zuten 80tik gora lan-
gilek jadanik beste bulego
batzuetan dihardute. Guztira, 314
dira eta datozen hamabost egu-
netan saiatuko gara toki berriak
aurkitzen. Orduan jakinaraziko
diegu herritarrei nora jo behar
duten gestio guztiak egitera.

“Gestioak egiteko ordezko
bulegoak egokitu ditugu”

KOLDO AZKOITIA/FORU ALDUNDIKO BOZERAMAILEA

“Ogasun Saileko
Errotaburuko

langileak bulego
berrietan hasiko

dira lanean”

Guztira, 175.000
euroko kostua izan

du jaialdiak eta
Mankomunitateak
42.000 ipini ditu

Sentsazioen askatasuna
Sofa edo besaulki bat erosi baino lehen, Stressless® bat proba ezazu. Plus
Sistema™ esklusiboari esker, Stressless® sofa eta besaulkiek mugimendu
askatasun paregabea eskaintzen dizute. Erabateko konforta da, eta kontze-
sionarioan duzu zain… Ez beste inon. Probatzera etor zaitez zure kontzesio-
nariora, eta konforta inoiz baino eskura errazagoa dela ohartuko zara.

www.ekornes.es Sofak eta besaulkiak
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Oraingo astean erosi du Fagorrek Brandt
talde frantziarraren gehiengoa
Fagorrek oraingo astean erosi du Brandt Taldearen %90,  hain
zuzen ere, 162 milioi euroren truke, Espainia eta Frantziako kon-
petentziaren babeserako autoritateen bermea jaso eta gero. Fago-
rrek lehendik bazeukan erosi berri duen konpainiaren beste %10.
Hortaz, osoa eskuratu du. Brandt taldea liderra da Frantzian etxe-
tresnetan. Erosketa horrekin Fagor bosgarren konpainia izan-
go da Europan etxetresnen alorrean, %6ko merkatu kuotarekin.
Aurten 1.800 milioi euro fakturatzea espero du Fagorrek eta dato-
rren urtean 2.000 milioi euro. Fagorrek 11.000 langile izango ditu
16 lantegitan eta sei herrialdetan sakabanatuta (lau Europan, eta
bana Afrikan eta Asian). Fagorrek munduko 100 herrialdetan
ditu harreman komertzialak, 12 markaren bitartez: Fagor, Ede-
sa, Aspes, Mastercook, Brandt, De Dietrich, Thomson, Vedette,
Ocean, San Giorgio, Sauter eta Saumet.

Omenaldia lau gizon-emakume
laikok jasoko dute: Alfonso Gorro-
ñogoitiak eta Jose Maria Orma-
etxeak, batetik; eta hildako Luis
Usatorre eta Jesus Larrañaga sor-
tzaileen izenean, euren alargun
Pureza Arantzabal eta Carmen
Galdosek.

Joan Maria Uriarte Donos-
tiako gotzaina buru dela euka-
ristia ospakizuna egingo dute
11:00etan Arantzazuko basilikan.
Mezaren ostean, 12:30ean, eki-
taldi nagusia Gandiaga Topagu-
nean izango da. Bertan, San Sil-
vestre aita santuaren agiriak
eman eta zilarrezko dominak
banatuko dizkiete omenduei. 

ELIZAREN DOTRINA LANEAN ZABALDU
Mondragon kooperatiba mugi-
menduaren sortzaileei eliza kato-
likoak aitormena zergatik egin
dien azalduko dute ekitaldian;
gizon-emakume horien bizitza-
ren berri ere emango dute ber-
tan. Aitortza jaso aurretik Alfon-
so Gorroñogoitiak hitz egingo du
omenduen izenean.

Aitormena Joan Paulo II.a
Aita Santuak hil aurretik onar-
tutakoa da. Hau da aita santu
batek era horretako aitortza bat
gipuzkoar laiko kristauei egiten
dien lehen aldia. Fedeak eragin-
da  Gipuzkoan zein Euskal
Herrian lan arloan elizaren dotri-
na zabaltzen egindako ahalegina
saritu dute horrela.

Aita Santuaren aitortza bihar jasoko
dute MCCko sortzaileek Arantzazun

IRATI AGIRREAZALDEGI

Mondragoeko kooperatiba
mugimenduaren sortzaileei
jendaurreko aitormen ekitaldia
egingo diete bihar, ekainaren
18an, Arantzazun. Aita Santuak
onartutako agiria eta zilarrezko
domina jasoko dituzte Gandia-
ga Topagunea eraikinean.

Joan Maria Uriarte Gipuzkoako gotzaina izango da eukaristiako buru

DEBAGOIENEANLABUR

Debagoieneko zortzi dantzari ariko dira
Euskal Herriko Dantza Txapelketan
Euskal Herriko Dantza Txapelketa jokatuko da domekan Segura-
ko pilotalekuan, arratsaldeko 6etan hasita. Hamabi bikotek eman
dute izena eta parte hartuko duten 24 dantzarien artean, zortzi ber-
gararrak dira: Alex Torre-Josune Fernandez, Mikel Igartua-Ibane
Baseta eta Asier Ena-Maite Lazkano bikoteak; Miren Illarreta donos-
tiarrarekin bikote egiten duen Aitzol Ena eta Xabier Azurmendi
zegamarrarekin aritzen den Janire Urbieta. Azken urteetan nagu-
situ diren Parrondo anai-arrebek ez dute parte hartuko.

Goizeko 11etan Nekane San Miguel
epailea, Esteban Umerez Justizia
Euskaraz elkarteko presidentea
eta Xabier Yurrimendi Justiziako
hizkuntza normalkuntzarako tek-
nikaria bilduko dira mahaiaren
bueltan. Moderatzailea Unai Itu-
rriotz abokatua izango da. Berga-
rako epaitegiaren hizkuntza egoe-
raz hausnarketa eta eztabaida egin-
go dute. Eta herritar guztiak daude
gonbidatuta Bergarako kultura
etxean egingo den topaketara. 

Ondoren, epaitegiaren aurre-
an ekitaldia egingo dute eta amai-
tzeko bazkaria egingo da.

HIZKUNTZA ESKUBIDEAK URRATU
Zapatuko ekitaldien berri emate-
ko prentsaurrekoa antolatu dute
astean barrena ibarreko Euskal
Herrian Euskaraz taldeko kideek.
Diotenez, euskaldunen hizkuntza
eskubideak urratu egiten dira Ber-
garako epaitegian.  Izan ere, EHE
taldeak emandako datuen arabe-
ra, Bergarako epaitegiko epaile,
idazkari eta fiskalen %100 ez da gau-
za justizia administrazioko epaile
funtzioa euskaraz betetzeko. Eta

epai-barrutian administrari lane-
tan ari diren erdiek ez dute lana
euskaraz betetzeko gaitasunik. 

GEHIENAK, EUSKALDUNAK
Horren harira, kontuan izanik
Debagoieneko populazioaren

artean %20 bakarrik direla eus-
kaldunak ez direnak, Bergarako
epaitegiak euskaldunen hizkun-
tza eskubideak urratzen dituela
salatu dute EHEkoek. Eta eska-
tzen dute euskararen normaliza-
ziorako plangintza eraginkorra
indarrean jartzea. 

Aldarrikapen horiek guztiak
egiteko eta arazo horren inguruan
gizartean eragiteko antolatu dituz-
te zapatuko ekitaldiak: 11:00etan
mahai-ingurua kultura etxean,
12:30ean kale bilkura epaitegi
aurrean eta, amaitzeko, bazkaria
Etxagi jatetxean. Ibarrekoak gon-
bidatu nahi dituzte EHEkoek eki-
taldiotan parte hartzera.

Epaitegiaren hizkuntza egoerari
buruzko mahai-ingurua egingo dute

DEIANE ARRIETA

Debagoieneko Euskal Herrian
Euskaraz taldeak hainbat
ekitaldi antolatu ditu biharko,
zapaturako, Bergaran. Besteak
beste, mahai-ingurua. Horretan
parte hartzeko gonbidatu
dituzte justiziaren hainbat
alorretaldeko kide bat.

EHEk salatu du urratu egiten direla hizkuntza eskubideak epaitegian

Nekane San Miguel
epailea eta Esteban

Umerez Justizia
Euskaraz elkartekoa

izango dira

DEIANE ARRIETA

Debagoiendarron hizkuntza eskubideak epaitegian aldarrikatu nahi dituzte EHEkoek.

Bikar

San Andres 10 D · Tel.: 943 77 21 00 · ARRASATE
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ARAMAIO
Bi aramaioar
bertsolari
txapelketako
finalean
Bihar, zapatua, jokatuko
dute Euskal Herriko Esko-
larteko XVII. Bertsolari
Txapelketako finala. Pro-
bintzia guztietako ordez-
kariak izango dira lehian;
Hala, bada, Arabatik lau
lagunek parte hartuko
dute: bik txikien mailan
eta beste bik nagusien mai-
lan. Hain zuzen ere, Ara-
maioko bi gaztek ordezka-
tuko dute Araba txikien
mailan: Xabi Igoak eta
Mikel Serratok. 

Txapelketa 11:00etan
hasiko da txikiendako eta
16:00etan, nagusiendako.
Altsasuko Burunda pilo-
talekuan izango da. /U.M.

ARETXABALETA
Martitzenean
aurkeztuko dute
Euskara
Biziberritzeko Plana
Lehenago egitekoak ziren,
baina arazo batzuk tarteko
datorren martitzenean,
ekainak 21, aurkeztuko du-
te Euskara Biziberritzeko
Plana herrian. Udaletxe za-
harrean izango da ekital-
dia, 19:00etan, eta planaren
garrantzia dela-eta, eragi-
leak eta herritarrak gon-
bidatu dituzte.

EGUENEAN, SAN JUAN BEZPERA
Eguenean, ekainak 23, San
Juan bezpera ospatuko
dugu. Arratsaldean dan-
tzak eta buruhandiak izan-
go dira Herriko Plazan, eta
gauean, San Juan sua eta
tantaiaren igoera. /M.A.

Bi etxe bota zituzten mar-
titzenean Gelma lantegitik
gertu. Harrezkero, eraiste
lanak egiten dabiltza Gel-
man: barruko eraikin zaha-
rrak, biltegia eta zubi bat
botako dituzte, besteak bes-
te. Hilabete eta erdiz jar-
dungo dute eraisten. 

Modu horretan, 47.000
metro koadro eskuratuko
ditu Obenerreka enpresa

sustatzaileak, etxebizitzak
eraikitzeko.   

Gelmaren eraikin nagu-
sia, berriz, bere horretan
utziko dute, eraikin adie-
razgarrienetarikoa delako.
Bere horretan utziko dute,
baita ere, ertzain-etxea. 

446 etxebizitza eraikiko
dituzte Gelman: 321 susta-
pen pribatukoak eta 125
babes ofizialekoak. /U.M.

ARRASATE

Gelma lantegia eta etxe
batzuk eraisten dabiltza,
etxe berriak eraikitzeko

U.M.

Etxeak botatako lekuan eraikiko dute sustapen pribatuko lehen blokea.

LEINTZ GATZAGA
San Juan bezperan,
San Migel plazan
egingo dute afaria
herritarrek
Gatzagan ere ospatuko
dituzte San Juan jaiak.
Hala, datorren eguenean
egingo dute, hilak 23, urte-
roko herri afaria. Halaxe
azaldu digu Jon Sasiainek,
Kultura zinegotziak:
“20:00ak aldera, gaztetxo-
endako bonba japoniarrak
botako ditugu, eta gero
hasiko gara poliki-poliki
barbakoak prestatzen.
Urtero moduan, saihes-
kiak eta sardinak erreko
ditugu parrillan, eta afal-
du eta gero egingo dugu
San Juan sua, plazan ber-
tan”. Herritar guztiak dau-
de gonbidatuta.  /X.U.

ELGETA
Kirol arloa
dinamizatzeko
taldearen bilera
astelehenean
Herrian kirol jarduerak
dinamizatzeko eta koordi-
natzeko talde bat sortu nahi
dute. Taldearen nondik
norakoak zehaztu eta lehen
pausoak emateko  ekaina-
ren 20an, astelehenean,
bilera egingo dute kultura
etxean 19:30ean. Kirol tal-
deetako ordezkariak zein
kirola gustuko duten nor-
banakoak daude gonbida-
tuta bilerara. Asmoa da
ahalik eta kirol gehienek
ordezkaritza izatea talde
horretan eta urtean barre-
na herritar guztien neu-
rriko kirol ekintzak abian
ipintzea. /I.A.

Dagoeneko zabalik dago
lehiaketa San Migel jaie-
tako ekitaldiak ekarriko
dituen egitarauaren azala
aukeratzeko. Udaleko Kul-
tura batzordeak antolatu
du, beste behin, lehiaketa.

Lana edozeinek aurkez
dezake, baina badaude
oinarri batzuk jarraitu egin
behar direnak. Bederatzi
puntutan jasotzen dira
lehiaketara aurkezteko
bete behar diren oinarriak.
Horien artean: lehiaketa
horretan parte hartzeko
oñatiarra izan edo Oñatin
bizi beharra dago; erabil
daitekeen teknika librea
da; ezinbestekoa da testu
hau agertzea: Oñatiko Jai-
xak 2005; lanak aurkezteko
epean uztailaren 15a arte
dago zabalik eta kultura
etxean edo turismo bule-
goan aurkeztu behar dira;
bi sari emango dituzte: lehe-
nengoak 250 euro eskura-
tuko ditu eta bigarrenak 125
euro; lanak egilearen sina-
durarik gabe aurkeztu
beharko dira eta atzean
leloa eraman beharko dute.

Egilearen datu pertsona-
lak gutun-azal itxi batean
entregatu beharko dira eta
gainean ere leloa idatzi
beharko da; saritu gabeko
lanak epaimahaiak eraba-
kia eman ondoren jaso ahal
izango dira; saritutakoak
Udalaren eskuetan geldi-
tuko dira. Dena dela, oina-
rri guztiak kultura etxean
eskura daitezke. 

SAN MIGELAK
Irailean dira San Migelak,
baina jaiak prestatzen hasi-
ta daude. Herri Eguneko
tabernan egoteko epea hila-
ren 10ean bukatu da, eta
orain egitarauaren azal
lehiaketa zabaldu dute. /O.E.

OÑATI

Zabalik dago lehiaketa
San Migel jaietako
egitarauaren azalerako

Zertzelada

San Migelak irailean dira,
baina Herri Eguneko
tabernan egoteko epea
amaitu da, eta orain
egitarauaren azal
lehiaketa zabaldu dute

BERGARA
Eduardo
Arrillagaren
argazkiak uztailean
Aroztegi aretoan
Eduardo Arrillaga argaz-
kilariaren erakusketa izan-
go da ikusgai Aroztegiko
aretoan uztailaren 1etik
24ra. Abdon Juaristi zena-
ren margo erakusketa
antologikoaren ondoren,
Aroztegin egingo duten
bigarren erakusketa izan-
go da Arrillagarena.

Ibilbide luzea eta opa-
roa egin du argazkilari-
tzan Eduardo Arrillaga
elgoibartarrak. Bergaran
ikusgai izango den Soka-
muturra izenburuko era-
kusketa zuri-beltzeko 34
irudiz osatuta dago. 1992-
2001 epean ateratako argaz-
kiak dira. /E.M.

ANTZUOLA
San Juan
bezperako
ospakizunak
eguenean, hilak 23
Urteroko ohiturari jarrai-
tuz, San Juan bezperako
ospakizunak izango ditugu
datorren asteko eguenean,
Herriko Plazan. Hantxe,
arbola jasoko dute; ondo-
ren, herriko dantzarien
saioa izango dugu, eta sua
ere egingo dute. Azkenik,
balkoi eta leihoetako lore
ederrei saria emango die-
te. Bi sari emango dituzte
aurten, eta ez dituzte alde
zaharreko eta berriko bal-
koiak bereiztuko. Bi sari-
dunek 90na euro jasoko
dute. 

Domekan, berriz, ekai-
nak 26, Uzarragan ospatu-
ko dituzte San Juanak. /A.I.

ESKORIATZA

TESAko 20 langileri aurretiko erretiroa eskaini gura diete

TESA enpresan (Talleres Escoriaza Sociedad Anonima) langile murrizketa egin gura dute. Suediako Assa-Abloy
multinazionalak Leverange and Growth programa jarri du abian bere enpresetan, eta horietako bat da TESA.
Helburua da ekoizpena areagotzea eta langileak  berrantolatzea. Guztira, 10.000 langile kaleratu gura ditu Assa-
Abloyk, eta horietatik 25 dira TESAko langileak. 1941ean sortu zuten TESA Eskoriatzan, eta sarrailak, segur-
tasun-ateak eta hoteletarako txartel bidezko ate-sistemak egiten dituzte. Gaur egun, lau enpresak osatzen dute:
Eskoriatzako eta Irungo TESAk, Madrilgo STSk eta Mopresak. 100 langiletik gora daude Eskoriatzako enpre-
san, eta  murrizketak 20 langileri eragingo die. Horiei aurretiko erretiroa eskaini gura die enpresak. /I.B.

IKER BARANDIARAN
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OIHANA ELORTZA

Norendako ditu aurten ateak zabalik
UEUk?

Edonorendako. Baldintza bakarra
dago: euskaraz jakitea. Egiten dugun guz-
tia euskara hutsean egiten dugu: ikasta-
roak, hitzaldiak, jardunaldiak...

Unibertsitate mailarik ez dutenen-
dako ere zabalik dago?

Bai. Egia da normalean egiten dugun
eskaintza unibertsitate mailako eskaintza
izaten dela. Baina udako ikastaroetan,
dibulgaziorako ikastaroak ere antolatzen
ditugu. Prestatzen ditugunean, uniber-
tsitate mailarekin pentsatzen dugu, bai-
na ez diogu inori inongo titulaziorik eska-
tzen, inoiz, aski da gaian interesatuta ego-
tea. Udako ikastaro asko jakin-mina
asetzeko eta zaletasuna betetzekoak dira.

Orain arte Miarritze eta Iruñeare-
kin lotu ditugu UEUko udako ikasta-
roak, baina aurrerantzean Eibarren ere
egingo dituzue, ezta?

Gainera, Eibarkoetan beste formatu bat
eskaintzen dugu. Miarritze eta Iruñean
barnetegi planteamenduarekin antola-
tzen ditugu eta norberak aukeratzen du
zenbat egunerako joan. Egunez eskolak
daude, eta iluntzeetan eta gauetan, saio
osagarriak. Baina jende guztiari ez dator-
kio ondo aukera hori, eta Eibarko ikasta-
roek beste antolaketa bat izango dute: jar-
dunaldiak eguerdi parte aldera arte izan-
go dira, goizetik, jendeak egunero egin ahal
izango du joan-etorria. Eta praktikoago-
ak izango dira.

Zenbat ikastaro eskainiko dituzue
aurtengo udan?

35 guztira: 12 Miarritzen, uztailaren 4tik
8ra; bost Eibarren, uztailaren 11tik 15era;
eta 18 Iruñean, uztailaren 18tik 22ra. Tokien
arabera banatzen ditugu, eta ez ditugu
errepikatzen. Izaera herrikoia eta aktiboa
sortu nahi dugu ikastaroetan, eta aurten
ere gai horretan aditua dena eta ekarpen
berriak egiteko duen jendea dator. 

Zer eman dio Eibarko Markeskoa
etxeak UEUri?

Hasteko, egoitza akademiko bat izate-
ko aukera, orain arte sekula izan ez dugu-
na. Markeskoa etxeak eskaini digu jar-
duera akademiko bat garatu ahal izatea
eta udako ekitaldietatik urte guztiko eki-
taldietara pasatzeko aukera. Duela lau
urtetik hona erreferentzia irabazi du etxe
horrek. Bilakatu da, batetik, jardunal-
diak, titulazioak, mintegiak eta ikastaro-
ak eskaintzeko gune, eta bestetik, elkar-
gunea, unibertsitate mailako eta oro har
hezkuntza munduko euskal eragileen topa-
gune, bilgune.

Ahalegin ekonomiko handia egitea ere
eskatu digu horrek, eta poliki-poliki ari
gara atontzen, ahalik eta etekin handien
ateratzeko. Izan ere, gu gara erabiltzaile
nagusiak, baina beste hainbat elkartek eta
erakundek ere erabiltzen dute euren bile-
rak edo mintegiak egiteko. Guk geuk oso
beharrezkoa genuen horrelako etxe bat,
eta jauzi egiteko aukera eman digu.

1980a ezkero zara zu UEUko kide.
Nola ikusi duzu UEUren ibilbidea aurre-
tik eta ostean?

Ze zailtasun izan ditu UEUk handi-
tzeko eta profesionalizatzeko eta ze
oztopo ditu egun?

Zailtasun guztiak hasieran. Orain gero
eta gutxiago, baina ez dugu ahaztu behar
borondatezko lana dela jendeak UEUn
egiten duena. Bulego bat dugu eta horko
jendeak kobratzen du dirua, baina gaine-
rako guztiok, zuzendariak barne, boron-
datezko lana egiten dugu. Ez dugu diru tru-
ke egiten, gure lanorduetatik kanpo egi-
ten dugu. Honen alde ona da gogotsu egiten
dugula lan, eta horrek laguntzen du gau-
zak ondo egiten. Eta alde txarra da asko-
tan denbora faltatzen zaigula.

Bestalde, ez dugu irabazi asmorik eta
baliatzen gara existi daitezkeen dirula-
guntzez gure proiektuak betetzeko. Ger-
ta liteke askotan proiektuak izatea bai-
na dirurik ez edukitzea horiek egiteko.
Horrez gain, ez dugu aitortua, legez, uni-
bertsitate izaerarik, elkarte izaera baizik.
Horrek esan nahi du ezin ditugula uni-
bertsitate mailako tituluak eman eta bai
agiriak. Beraz, onarpena duen beste uni-
bertsitate batekin elkarlanean ematen
ditugu tituluak.

Euskal Unibertsitatea da UEUren
helburuetako bat. Nola doa?

Gu sortu ginenean, duela 33 urte, Eus-
kal Unibertsitatea sortzeko aldarrikape-
na bizi genuen eta Euskal Unibertsitatea
sortzen laguntzeko hasi ginen lanean: ira-
kasleak prestatzen, ikas-materiala sor-
tzen eta ikasleak gaitzen. Eta oraindik lane-
an jarraitzen dugu. Euskal Unibertsitatea
da Euskal Herri osoko unibertsitatea izan
daitekeena, eskaintza guztia euskaraz ber-
matzen duena eta, eleanitza izan arren, eus-
karaz funtzionatzen duena. Baina orain-
dik ez da horrelako unibertsitaterik exis-
titzen Euskal Herrian. 

Egin genuen azken kongresuan anali-
si bat egin genuen. Erabaki zen UEUk
motor moduko bat izan behar duela aurre-
rantzean Euskal Unibertsitatea sortzeko.
Horretarako, zuzendariondokoa izendatu
zen, arduratuko dena bereziki Euskal Uni-
bertsitatearen ildoa garatzeaz. Sustapen
batzorde bat ere sortu zen, eta Euskal Uni-
bertsitatearen proiektu horretan urra-
tsak egiten ari da batzorde hori, gizarte-
ko beste eragile batzuekin batera.

Zer moduz ari da lanean sustapen
batzorde hori?

Ondo, baina lan handia dago egiteko.
Euskal Unibertsitatea euskal gizarte oso-
ak onartu eta eraiki behar du. Ezin dugu
guk bakarrik jarri erritmoa, baina bai
koordinatu, sustatu, bultzatu, dinamiza-
tu, zirikatu edo landu. Lanerako gogoa ere
badugu, baina zabaldu nahi dugu mezu
hau: Euskal Unibertsitatea da guztiona,
guztiondako eta euskaraz.

Noiz zabalduko du matrikulazio
epea Euskal Unibertsitateak?

Eragile askok parte hartzen dute eta
nik nahiago dut lanean jarraitu data bat
jarri eta data iritsi arte zain egon baino.
Data hori iritsi arte itxaron ordez, ekarri
egingo dugu. Datorren urtean ez, baina bes-
te 30 urte baino lehen zabalduko ditu ate-
ak. Guztion esku dago laster zabalik iza-
tea Euskal Unibertsitatea.  

Martxoan hartu zenuen UEUko
zuzendari kargua. Zer moduz hasi duzu
agintaldia?

Ez dut aspertzeko betarik izan, egia
esan. Proiektu asko ditugu eta taldea lan-
gilea, fina eta ilusioz beteta dago; beraz,
oso gustura. 

Zer falta du UEUk?
Egonkortasuna, azpiegitura eta aitor-

tza juridikoa falta ditu, adibidez. Dena dela,
gogo, borondate, ilusio eta proiektuetan
ez dugu gabeziarik eta hori oso garran-
tzitsua da. Finantzaketa aldetik, dirula-
guntzak eskatu ditugu eta erantzunak
jasotzen hasi gara, baikorrak orain arte. 

UEUra hurbiltzen hasi nintzenetik nabil
lanean han, eta bilakaera handia gertatu
dela ikusi dut. Handitzen ikusi dut, profe-
sionalizatzen, gero eta adar gehiago sortzen.
Gaur 30etik gora sail ditugu, baina garai
batean sail baten barruan pilatzen ziren
asko. Eta ez da soilik kopuruz hasi, baita
egitura eta eguneratze aldetik ere. Punta-
puntako gaiak eskaintzen dira, baina ez eus-
karaz direlako; espainolez edo frantsesez,
adibidez, ez dituzte, ziurrenik,  horren mai-
la handiko ikastarorik emango.

Baina ezagutzen du jendeak UEU?
Uste dut gehiago direla ezagutzen ez

dutenak ezagutzen dutenak baino. Herri
honetan oso aktiboak gara, lan asko egi-
ten dugu, baina komunikazio zubi nahiko
kaskarrak ditugu eta informazioa kudea-
tzeko lanetan ez gabiltza oso ondo. Asko-
tan ez dakigu ondokoa zertan dabilen. Eta
sumatzen dut ikasle askok, eta gizarteak
orokorrean, ez dakitela UEU existitzen
denik, zer den, zer antolatzen duen edo zein
egitura duen.

A
urten lehendabiziko aldiz,

Eibarren ere antolatu ditu

ikastaroak UEUk. Miarritze

eta Iruñekoetatik ezberdinak izango

dira, bai materiaz eta baita izaeraz ere.

Euskal Unibertsitateaz eta UEUren

martxaz ere galdetu diogu zuzendariari.

“Gehiago dira UEU
ezagutzen ez dutenak zer

den eta zer antolatzen
duen dakitenak baino”

UEU-KO ZUZENDARIA

Lore Erriondo

EUSKAL UNIBERTSITATEA
“Euskal gizarte osoak onartu eta eraiki behar du, eta nahiago
dut lanean jarraitu zabaltzeko data jarri eta zain egon baino;
hala ere, beste 30 urte baino lehen irekiko dugula uste dut ”

UDAKO IKASTAROAK
“Guztira 35 ikastaro eskainiko ditugu aurtengo udan
Miarritzen, Iruñean eta Eibarren; edonorendako dira,

euskaraz jakitea da baldintza bakarra”

LANDER GARRO
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Gutunak

Eskola kirola 

Maiatzaren 26an eta 27an Eskola Kiro-
lari buruzko jardunaldiak egin dira

Miramar jauregian, Eusko Ikaskuntza-
ren Hezkuntza Sailak antolatuta,
SHEE/IVEF erakundeak eta Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoako foru aldundien
laguntzarekin.   

Jardunaldi horien helburua gure
herrian eskola kirolaren antolaketa azter-
tzea izan da, une honetan iraganbidean
egon eta egokitzen ari baita. Ereduari
buruz dauden interes eta ikuspegi ezber-
dinak kontuan edukiz, ikusi genuen esko-
la kirolarekin zerikusi duten kirol agen-
te guztiak bildu behar genituela, denon
artean, jarrerak hurbildu eta irizpideak
batzeko, horrela eredua bide zuzenean
aurrera eraman dezagun.  

Foru Aldundiak, Gizarte eta Era-
kunde Harremanetarako Departamen-
tuko Kirol Zuzendaritza Nagusiaren
bidez, Gipuzkoan eskola kirolaren ere-
dua aurrera eramateko eskumena du eta
jardunaldi horiek ematen dioten auke-
ra horretaz baliatu nahi izan du gai horri
buruz duen iritzia jendeari azaltzeko. 

Kirolaren Euskal Planak argi alda-
rrikatzen du eskola kirola dela Kirolaren
Euskal Sistemaren oinarria. Euskal Herri-
rako eskola kirolaren eredu propio bate-
an oinarritzen da. Eredu horrek uniber-
tsaltasun printzipioa defendatzen du, hau
da, derrigorrezko eskolatze aldian dauden
ikasle guztiak biltzen dituen eredua eta
helburu nagusi kirol kultura iraunkorra
ezartzea du, kirol modalitate ezberdinak
ezagutuz eta lehiaketa bidez edo jolasaren
bidez praktikatuz, bakoitzak duen boron-
date, gaitasun fisiko eta osasuna kontuan
edukita, eta eskoletako ikasle ezinduen
integrazioari jaramon handia eginez.

Ume eta gazteak integralki hezteko
balio behar dutela esanez  legebiltzarrak
eta gizarteak emandako mandatua bete-
tzen dute oinarrizko printzipio horiek,
hezkuntza prozesu orokorra osatzeko
berebiziko jarduera delako, batez ere
bizi ohitura osasungarriak sortzeari
dagokionez, Osasunaren Mundu Era-
kundearen gomendioei eta aldarrikatu
berri den Ume eta Gazteen Atentzio eta
Babesaren Legeari  jarraituz, eta adin
goiztiarretan jarduera fisikorik ez egi-
teak dakartzan arazoak direla eta, gizar-
teak duen kezkari jaramon eginez.  

Gainera, seinalatu behar dugu meto-
do hori integrala eta integratzailea dela.
Integrala, kirolak eta jarduera fisikoak
egiteko eskaintza posibilitate guztiak
hartzen dituelako, eta, integratzailea,
eskolako adinekoekin zerikusi duten
gizarte agente guztien lankidetzaren
bidez egituratzen delako: 

1. Eskolen bidez, Heziketa Erkidego gisa
(ikasleak, irakasleak eta gurasoak) hartuta,
parte hartzeko oinarrizko gune dira, batez
ere 0 eta 11 urte bitarteko adinetan.

2. Kirol federazioen bidez, nahiz lehia-
ketako, nahiz sustapen eta teknifikazio-

ko programak, klub eta ikastetxeekin
batera, teknikoki aurrera eramaten
laguntzen dutenak baitira. 

3. Kirol kluben bidez, kirol hezike-
tan ikastetxeekin batera zuzeneko lan-
kide baitira eta baita 12 eta 18 urte bitar-
teko gazteak parte hartzeko funtsezko
egitura ere, kirol errendimendua eta tek-
nifikazioa aurrera ateratzeko oinarriz-
ko gune izateaz gain.

4. Lurraldeko herri eta eskualdeen
bidez, kiroldegiak jartzen baitituzte ere-
dua gauzatzeko eta urtean aurrera era-
maten diren programetako herrietako
agenteak koordinatzen baitituzte. 

5. Foru Aldundiaren bidez, kirol pro-
gramak diseinatzen baititu aipatu agen-
te guztiekin batera, denon erakundeek
(Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak)
emandako arautegia garatu eta jardueren
gastua, zati batean, finantzatzen baititu.

6. Eusko Jaurlaritzaren bidez, gai
horri buruzko kirol legeria garatzeko
arauen bidez eredua erregulatzen baitu.

Akatsak baditu ere, eta noski ditue-
la, eta hura aurrera eramaten hutsegi-
teak egin baditzakegu ere, egin egiten
baititugu, eredua ona dela sinistuta gau-
de, ez bakarrik kirol ekintzak eta jar-
duera fisikoak eskoletako ikasle guztiak
egiteko aukera bermatuta dagoelako, bai-
zik eta, gainera, bermatzen duelako
Gipuzkoako edozein mutiko edo neska-
toak, gaitasun eta jarrera egokiak badi-
tu, bere kirol ibilbideko maila garaie-
netara iristea, nahiz taldekakoetan nahiz
banakakoetan, Kultura Fisikoaren eta
Kirolaren 5/1988 Legea eman zenetik eta
Euskal Herriko Kirolari buruz ekaina-
ren 11n emandako 5/1988 Lege berrian
oinarrituta, gipuzkoar kirolaren emai-
tzetan frogatuta geratu den bezala. 

Gure seme-alabak hobeto hezita egon-
go dira eta osasuntsuagoak  izango dira
kalitateko kirola eginez. 

FERNANDO TAPIA ALBERDI 
(GIZARTE ETA ERAKUNDE 
HARREMANETARAKO 
DEPARTAMENTUKO FORU DIPUTATUA)
Donostia

Nekane

Nekane San Miguelek Argia asteka-
rian idatzi zuen azken artikulua

irakurri nuenean sorpresa handia har-
tu nuen. Ez gaude ohituta halako kriti-
ka gogorrak irakurtzen, ezker abertza-
legoa barrutik oso ondo ezagutzen duen
pertsona batek idatzita. Bi gutun irakurri
ditut gerora GOIENKARIAn artikulu
horren aipamena egiten dutenak.

Julen Mendizabalek idatzitakoan
honako hauek ziren bere argumenturik
gabeko komentarioak: “testu zikina”,
“gorrotoz betea”; “astakeriak idatzi
ditu”; “epaile espainiar batekin ez du
politikaz eztabaidatuko.” 

Pertsona honek ez du jakingo Neka-
nek urte asko daramala Euskal Herria-
ren eta euskal herritarren eskubideen
defentsan. Abokatu moduan euskal pre-
so politikoak, emakume erasotuak, lan-
gile despedituak.... defenditu zituen. Epai-
le moduan, auzitegietan euskara erabil-
tzen aitzindaria izan da. Ezaguna izan zen
Juan Mari Atutxak bere aurka hasitako
kanpaina ere, Nekanek hiru ertzain pro-
zesatu zituenean kale-bilkura baketsu
bat bortizki disolbatu zutelako.

Juan Mari Urrutiak, berriz, pentsa-
tzen du Nekane Ezker Abertzalearen
legez kanporatzearen alde dagoela.
Honek ere ez du Nekane ezagutzen. 

Nire ustez, Nekaneri gertatzen zaio-
na da kokoteraino dagoela. Eta aurreko
urteetako kontraesan batzuen errepasoa
egiten du (berak gehiago aipatuko lituz-
ke horretarako libre balitz), gaur egun
Ezker Abertzale Ofizialak ere errespe-
tu txikia erakusten duelako hurbilen
duen alderdi eta jendearenganako, bere-
ziki bere konsigna eta dogmak oso-oso-
rik onartzen ez dituztenean.

Ezker Abertzale Ofizialak oso gaizki
digeritzen ditu bere ingurutik jasotzen
dituen kritikak eta ondorio okerretara
ailegatzen da horrelakoetan. Iraganean
defenditutakoa edo esandakoa gogora
ekartzen badute, orduan “ez da garaia kon-
tu zaharrez hitz egiteko”. Gaurkotasuna
eskatzen duzue. Zuek al duzue iragana era-
biltzeko esklusibitatea?

Juan Mari, Nekaneren zergatiei buruz
beste bueltatxo bat eman. Anoetako adie-
razpenaren laugarren konpromisoan sen-
tsibilitate guztien defentsa egiten du Ezker
Abertzaleak. Halere, besteendako duen hiz-
tegian, oso erraz aukeratzen ditu “lapu-
rrak”, “traidoreak” eta antzerako berbak
(hau ere gaurkotasuna). Eta gainera, per-
la horiek jasan behar dituztenengana
jotzen du gero sarri, sinadura, atxiki-
mendu, diru eta babes bila.

Ahalegin zaitezte azken hauteskun-
deetan agertu duzuen indarra indartzen
eta berriak batzen (ez ahaztu “bedera-
tzi” diputatuak “hamalau” izan zirela
orain dela zortzi urte).

Eta Nekanek bere artikuluan dioen
bezala, “ez dakigula egun saminik eto-
rri gure etorkizunaren jabe izateko bide
horretan” (por zierto, Julen, ez dut uste
Matildek eta Mayor Orejak horrelako-
rik idazten dutenik).

AITOR ITURRIAGA
Arrasate

Lozorroan

Lozorroan jarraitzen dugu; gureak eta
bost egin beharko ditugu berriro ere

esna eta bizirik sentitzeko. Printze Urdi-
naren musu bakarrak ez digu loa eten-
go hala ere.  

Printze mordoxkak musukatu behar-
ko dute luzaroan geldotasunak jota era-

bat sorgorturik dagoen gure Edurne Zuri,
noizbait energia osoz berpiztuko bada. 

Gauza jakina da noizbehinkako aha-
leginek ez dituztela beti lortzen espero
genuen erantzuna; horiek horrela, Mun-
dumira jaialdiak antolatzaileek iraga-
rritako parte-hartze masiboa ez izatea ez
da porrota inolaz ere. Poliki-poliki esna-
tzen ari gara, eta Mundumira bezalako
proposamenak printzearen musuak bai-
no ez dira guretzako. 

Mila esker, Mundumira aurrera ate-
ratzeko lanean ibili zareten guzti guztiei.
Eskerri asko!  

JOSE ANGEL ITURBE 
Arrasate

Igerilekuko prezioak

Gaur goizean Bergarako igerilekuan
egon naiz eta ezusteko ederra hartu

dut sarreraren prezioa jakin dudanean,
3,75 euro (625 pezeta) hain justu ere. Ez
al da gehiegi utzi diguten putzutxoan bai-
nu bat hartu ahal izateko? Nik hala uste
dut, behintzat, zerbitzu publiko bat iza-
nik ez dagoelako guztion eskura.

Lotsagarria iruditzen zaidanez ige-
rilekuaren gainean gertatzen ari den
guztia, Udalak herritarrengan ere pen-
tsatzea eskatzen dut.

MIREN IRAETA
Bergara

Mundumira

Zoriondu nahi dut Mankomunitatea
Mundumiragatik. Debagoienean defi-

zit handia daukagu kultura ekipamendu,
eskaintza, eta aisialdirako zerbitzuei dago-
kionez. Gurea lanerako eskualdea da eta
aisialdiaz disfrutatzeko kanpora irteten
gara. Horregatik, hemen bizi garenontzako
kultura eta aisialdi zerbitzuak eskaintzeko
esfortzuak egitea ondo iruditzen zait eta
modu bateratuan, udalen elkartearen
bidez, egitea hobe.

Baina hainbat zehaztasun egin nahi
ditut: zalantzan jartzen dut Mundumira den
debagoiendarrok behar dugun kultura
eskaintza, kostua eta jendearen erantzu-
na kontuan izanda. Bestalde, aparkale-
kuak eta autobus zerbitzu egokia ipintzea
ondo iruditzen zait, baina beti, ze igande-
an, esaterako, Arrasate erdiko edozein
tokitan aparka zitekeen. Horregatik gus-
tatuko litzaidake ibarreko talde edo elkar-
teren batek kultur ekitaldi bat antolatzen
duenean, administrazioak laguntza eskain-
tzea aparkalekuak atontzeko eta ganoraz-
ko autobus zerbitzua ipintzeko.

J. ETXEBARRIA
Arrasate
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Ondo pasa San Juan jaiak!
San Andres auzoa 5. Tel.: 943 79 45 22. Arrasate

Gazte ikastaroak

Gazteria saila

INFORMAZIO ZEHATZAGOA: GAZTE BULEGOA • 943 77 00 65 • gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net

Izenemateak: 943 77 00 65

CAPOEIRA
BRASILGO DANTZA
Igor Ezpeletaren eskutik

• Egutegia: uztailaren 5etik 20ra
• Noiz: martitzen eta eguenetan
• Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara
• Non: Monterronen
• Matrikula: 15 euro / 

ikasle eta langabeek 10 euro

ARGAZKIGINTZA
DIGITALA
Antonio Murilloren eskutik
Hastapen maila (Photoshop)

• Egutegia: uztailaren 4tik 20ra
• Noiz: astelehen eta eguaztenetan
• Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara
• Non: EPAko egoitzan (Ferrerias kalea 28)
• Matrikula: 15 euro / 

ikasle eta langabeek 10 euro

MENDIKO 
ORIENTAZIOA
Emakume Txokoak antolatua

• Egutegia: uztailaren 5ean, 7an eta 9an 
(5ean eta 7an teorikoa eta 9an praktikoa)

• Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara
• Non: Emakumeen Txokoan
• Matrikula: 6 euro (arrasatearrentzat) / 

langabeak 3 euro / kanpokoak 9 euro
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Kirolabur

ESKORIATZA/IGERIKETA

Igeriketa proba egingo dute
bihar, zapatua, Eskoriatzan

(14:30). Lehenengo aldia da Deba-
goienean horrelako txapelketa
bat antolatzen dutena.

Izan ere, hemengo txapelke-
tetara ibarreko gutxi eta kanpo-
tar asko etortzen dira. Oraingo-
an, baina, ibarreko 100 neska-
mutikok baino gehiagok hartuko
dute esku.

ZIKLISMOA/ZIGORRA

Liberty Seguros taldeak era-
baki du Alberto Garai medi-

ku arrasatearra taldetik kanpo
uztea, talde horretako bi txi-
rrindularik (Isidro Nozal eta
Nuno Ribeiro) gehienezko hema-
tokrito tasa gainditu zutelako
joan den hilean. 

Zigor modura, bi ziklista
horiek ezin izan dute egin berri
diren Italiako Giroan eta
Dauphine Libere proban esku
hartu. Ikusi egin behar taldean
jarraitzen duten.

ARRAZOLA/GIZON PROBA

Bihar egingo dute Aramaioko,
Arrasateko eta Arrazolako

koadrilek Gizon Probak. Dagoe-
neko badira hiru urte proba hori
lehenengoz egin zutena, eta joan
den urtean batu ziren aramaio-
arrak. 

Arrazolan egingo dituzte pro-
ba horiek, baina Aramaion hasi-
ko dute lehenengo proba, men-
diko lasterketa. Aurten ere
Besaideren jabetza egongo da
jokoan.

OÑATI/BATZARRA

Gaur, egubakoitza, egingo
dute Aloña Mendiko futbol

taldekoek urteroko batzarra
(19:30ean). Denboraldiaren balan-
tzea egingo dute, emaitza eko-
nomikoak erakutsiko dituzte eta
datorren denboraldiari begira,
bazkideek proposamen berriak
botatzeko aukera izango dute.

Urteroko afaria egingo dute
gero, eta jokalari nabarmenei
sariak emango dizkiete.

ARRASATE/GIMNASIA

San Juan jaien barruan, Arra-
sateko Dragoi Gimnasia Tal-

deko neskek erakustaldia egin-
go dute gaur (18:00etan) Seber
Altube plazan.

Hala, kiroldegira edo pilota-
lekura joan barik, gaur arra-
tsaldean aire librean ikusi ahal
izango dituzue gimnastek egiten
dituzten saioak.

ELGETA/PILOTA

Poliki-poliki, Elgetako 4 t’er-
diko ETB Kantxa Txapelke-

ta badabil azken txanpan sar-
tzen, gaur ilunkeran jokatuko
dituzte-eta finalerdiak. 20:00etan
jokatuko dute, kadete mailan,
Beroizek eta Idoatek. 

Eta 23 urte azpiko txapelke-
tan, Berasaluze eta Argote izan-
go dira nor baino nor gehiago.

BIXEN CALZON

Zubietan egindako jardunaldian, ibarreko gazteak pozik, Nihat eta Tayfunekin.

Ibarreko alebin mailako 8nako futboleko finala, bihar

Maila txikietako futbol eskain-
tza areagotu guran (jakina da
Athleticek nola estutzen duen)
Leintz Eskola Kirolekoek alebin
mailako txapelketa antolatu
zuten, Realak lagunduta. Hala,
orain dela bi aste ibarreko nes-
ka-mutikoak Zubietan izan ziren,
eta ordukoak dira Nihatekin eta

Donostian bisitan zegoen Tay-
funekin egindako erretratuak.

Kontua da txapelketa hori
azken txanpan dela, bihar joka-
tuko dituztelako finalak. Goize-
ko lehenengo orduan jokatuko
dituzte  nesken part iduak
(09:00etatik 10:00ak arte), eta gero
izango da mutilen txanda.

PARTE-HARTZE HANDIA
Neska-mutiko mordoa elkartuko
dira bihar Ibarran. Hortxe izan-
go dira Arizmendiko hainbat
gunetako ordezkariak. Eurekin
batera lehiatuko dira Lays tal-
dea, Garagartzako Leze Txiki,
Arrasateko Solano Txiki, Are-
txabaletako Kurtzebarri, Oko-
rotegi edo Bergarako Madura
94, besteak beste.

X.U.

B
ihar goizean jokatuko dituzte
Aretxabaletako Ibarra futbol
zelaian Leintz Eskola Kirolak
eta Realak antolatu duten

alebin mailako 8nako futbola.
Hainbat jardunaldi egin eta gero,
bihar jokatuko dituzte finalak.
09:00etan hasiko dituzte nor-
gehiagokak.

Eibartar guztiak eta euskaldun
asko izango dira asteburuan
Xerezen alde. 

Bai, Eibar gure emaitzaren
zain dago, eta alde horretatik, guk
daukaguna emango dugu derbia
irabazteko. Lehenago, baina,
Eibarrek bere norgehiagoka ira-
bazi beharko du.

Jendea ibili da esaten Xerez
eta Cadiz gertuko taldeak di-
rela...

Bai, baina gertutasun horre-
gatik dago bi taldeen artean
horrenbesteko lehia. Bi taldee-
tako jarraitzaileak gaizki kon-
pontzen dira, eta hemengo der-
biek ez dute zerikusirik Euskal
Herrikoekin, adibidez. Hemen
ez dago kontrarioaren herrira
joan eta alde zaharrean parran-
dan batera ibiltzerik, hori pen-
tsaezina da. Gu Cadizen izan gine-
nean poliziaz beteta joan ginen,
eta hangoek ez ziguten harrera
batere goxoa egin. Orain, eurek
etorri behar dute hona.

Ze giro bizi duzue hor?
Hemengoak deseatzen daude

Cadizi igoera zapuzteko, gurago
dute Eibar igotzen bada. Maila-
ri eusteko beharrezkoak ziren 50
puntuak eskuratu genituenean,
zaleek gauza bakarra eskatu zigu-
ten: geratzen ziren norgehiago-
ka guztiak galduta ere,  azkene-
ko norgehiagokan, Cadizi ira-
baztea. Pentsa, gaur tailerrera
eraman dut autoa, eta mekani-
kariek ere esan didate derbia ira-

Cadizen jokatu zenutenean,
kontrarioak sarrera gutxi
eman zizkion Xerezi. Zapa-
tuan, berriz, Cadizko zale mor-
doa etorriko dira.

Bai. Cadizkoak min egin zien
hemengo jarraitzaileei, oso sarre-
ra gutxi izan zituztelako. Xere-
zek, berriz, sarrera mordoa utzi
dizkio Cadizi, eta normala ere
bada. Azken baten, gure taldea-
rendako diru-sarrera polita lor-
tzeko aukera paregabea da, eta
jokalariok ere futbol zelaia bete-
ta dagoenean eskertu egiten
dugu, nahiz eta harmailetan bes-
te taldearen aldeko zale asko
egon. Giro ederra egongo da, eta
hori ere garrantzitsua da.

Horren harira, dagoeneko
badakizu jokatuko duzun?

Oraindik ez. Orain daukagu
entrenamendu saioa (eguazten
arratsaldea), baina zapatura arte
asko geratzen da. Azkeneko par-
tiduan jokatu egin nuen, eta ira-
bazi egin genuen. Espero dut
titular izatea.

Hamazazpi norgehiagoka
jokatu dituzu, eta hamabost
aldiz izan zara lehenengo
hamaikakoan. Zelako denbo-
raldia izan da?

Ba, egia esateko, oso ona ez.
Titular hasi nintzen, baina belau-
nean lotailu-haustura izan nuen.
Hiru hilabete behar izan nituen
errekuperatzeko, eta jokatzen
hasi nintzenean beste arazo
batzuk izan nituen: mikro-haus-
tura bat, beste lesio bat...

Datorren denboraldia
garrantzitsua izango da.

Bai, neuretako oso garran-
tzitsua. Xerezekin daukadan
kontratua amaituko zait, eta
garrantzitsua izango da parti-
duak jokatu eta denboraldi ona
egitea. Horrelakoetan azken den-
boraldia da balio duena, eta urte
ona eginez gero, aukera gehiago
izango ditut. 

hemengo jendeak asko bizi du fut-
bola, baina oso muturrekoak dira.
Gauzak ondo egindakoan, mun-
duko onenak izaten gara, baina
gaizki eginez gero...

Podiuma

Mikel Etxabe IXEREZ TALDEKO JOKALARIAI

“Tailerrera eraman dut gaur autoa, eta
mekanikariek ere esan didate zapatuan

Cadizi irabazi egin behar diogula”

GOIENKARIA

Etxabek espero du Cadizen kontrako derbia jokatzea.

bazi egin behar dugula. Kalean
ez dugu besterik entzuten.   

Zaleak gain-gainean izaten
dituzue, hortaz.

Onerako eta txarrerako,

XABIER URTZELAI

E
ntrenamendura bidean
harrapatu dugu Mikel, eta
esan digu azken egunotan
Euskal Herriko hainbat

komunikabidetatik deitu diotela.
Ondo daki Xerezek inoiz baino
jarraitzaile gehiago izango dituela
Cadizen kontrako derbian. Horren
gainean egin dugu berba.
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Manuel Salaberria Mediku oftalmologoa

BEGIETAKO KLINIKA
Begietako mikrokirurgia:

Kataratak: Miopia / Hipermetropia.
Bitreo-erretinako gaixotasuna: Erretina-askatzea / 

Laser tratamendua. Termoterapia / Makulako gaixotasunak / 
Erretinopatia diabetiko konplikatua

AZPEITIA / KLINIKA: Loiola auzoa 25 C. T: 943 15 17 52. F: 943 15 18 91
DONOSTIA / KONTSULTA: Zubieta 11-1. T: 943 44 46 79

www.goiena.net-eko

BLOG KOMERTZIALAK
Zure negozioa Interneten egoteko
modu errazena eta merkeena
Prezioen eta ikastaroen 
gaineko informazioa:
www.goiena.net/blogak
Posta-e: azabarte@goiena.com
Tel.: 943 76 92 70

www.goiena.net/blogak/4quattro4
www.goiena.net/blogak/arregi
www.goiena.net/blogak/atai
www.goiena.net/blogak/joseba
www.goiena.net/blogak/ohiak 
www.goiena.net/blogak/gallastegi
www.goiena.net/blogak/udalatx
www.goiena.net/blogak/vitoria
www.goiena.net/blogak/udalaitz
www.goiena.net/blogak/pando
www.goiena.net/blogak/korozabaleta
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902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera 09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

Laguntzaileak:

J A T E T X E A

ALTZARIAK • DISEINUA

M
A

obiliario
RENAZA

UDAKO ARGAZKIEN ASTELEHENEKO GOIENKARIA I. LEHIAKETA

Erakuts egizkiguzu 
zure udako argazkiak
...eta lau sari bikainetako bat irabazi ahal izango duzu!

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

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

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

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

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

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

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

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

• Argazkiak argitaratuko ditugu astero ekainaren 20tik
aurrera ASTELEHENEKO GOIENKARIAn.

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

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

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

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

Baldintzak Sariak

Har ezazu parte!

1. saria

2

3

Olympus E-300 reflex
argazki kamera digitala
Bergarako Kiñu argazki
dendaren eskutik.
- 8 milioi pixel.
- Zuiko digital 14-45 mm objektiboa.
- Objektibo aldagarriak.
- Flash eta guzti.
- 1,8 pulgadako LCD pantaila atzealdean.

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

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

• SARI BEREZIA: parte
hartzaile guztien artean
zozketatuko den sari
sorpresa.
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Kultura
eta
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GANDIAGA TOPAGUNEA, ZABALIK
BIHAR, EKAINAK 18, ERABILIKO DUTE LEHEN ALDIZ ARANTZAZUKO ERABERRITUTAKO ERAIKINA

AZALA: IÑAKI ITURBE / ARGAZKIAK: LEIRE KORTABARRIA

Bitoriano Gandiaga frantziskotarra
gogoratu dute izenean.
Barruko egoitzek basilikako artisten
izenak daramatzate.

Gainean, goitik behera:
Barrualdeko bi frontoiak, behealdean
(kanpoan beste bat dago).
Topaguneko sarrera, hura ere beheko
solairuan, aterpe moduan erabiliko dena.
Ekitaldi-areto nagusia, ia 300 lagunendako
lekuarekin. Hor egingo dute MCCko ekitaldia
bihar, zapatua.

Azpian, goitik behera:
Lehen solairuko terrazetako bat 
(antzeko beste bat dago).
Topaguneko lehen solairuko harrera-gela
(informazio-mahai bat ere badago).
Paseatzeko ibilbidea.
Terrazetatik zein leihatetik, Arantzazuko
paisaia paregabeaz gozatzeko modua dago.

Arantzazuko seminarioa eta inguruko beste azpiegitura batzuk birmoldatzeari ekin zioten frantziskotarrek 2001. urtean.
Lanek luze jo dute, baina azkenean gertu dago emaitza nagusia, Gandiaga Topagunea, lehen seminarioa zen eraikina.
Gandiaga Topagunea bihar, zapatua, erabiliko dute lehenengo aldiz, Erromako Eliza Katolikoak kooperatiben sortzaileei
egindako aitormen-ekitaldi eta omenaldirako. Hala ere, ez dute egun horretan inauguratuko, irailaren 9an, Ama Birjinaren
egunean, baizik.
Eraikin horren zati handiena guztiz eraberrituta dago, eta erabiltzeko gertu. Irailera bitartean, ekintza puntualetarako era-
biliko dute. Falta den zatian lanean jarraituko dute; baita inguruko beste eraikin batzuetan, Misterioa gogoeta-etxean eta
bisitariendako zerbitzuak hartuko dituen egoitzan.   /15



KULTURA DEBAGOIENEAN14/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2005eko ekainaren 17a

Elkarrekin topo egiteko lekua
ATERPEAK, FRONTOIEK, TERRAZEK ETA HAINBAT EKITALDI-ARETOK OSATZEN DUTE GANDIAGA TOPAGUNEKO ERABERRITUTAKO ZATIA

GANDIAGA TOPAGUNEAARANTZAZU/

tain fraideak. Asmo horrekin
egin dute Topagunea, eta hainbat
erabilerarako beste hainbeste
gela ditu.

Bi atal nagusi ditu Topagu-
neak: aurrekoa eta atzekoa.
Aurrekoa ia guztiz bukatuta dago.

Atal horretan, beheko solai-
ruak honako zatiak ditu: ater-
pea, iristen diren taldeak har-
tzeko; lehengo frontoi handia

banatuta egin dituzten bi frontoi
estaliak eta kanpoko frontoia.
Lehenengo solairuan, harrera-
gela handi bat dago, leihate zabal
batekin; han ipiniko dute infor-
mazio-mahaia ere. Inguruan, tal-
de txikiek lanerako, batzarreta-
rako… erabiliko dituzten areto
txikiak eta ekitaldi-areto nagusia,
bihar, zapatua, erabiliko dena;
azken horrek ia 300 lagunendako

lekua du, eta hiru areto txikitan
bana daiteke. Tamaina ertaine-
ko beste bi areto ere badaude, bat
egin daitezkeenak: bakar horrek
200 lagunendako lekua du. Areto
horiek guztiek Arantzazuko artis-
ten izenak dituzte: Oteiza, Txi-
llida, Egaña, Basterretxea,
Muñoz… 

Egiteko geratzen da gazteen-
dako edo talde antolatuendako

Aspaldiko seminarioaren ordez
orain dagoen eraikina da bisita-
ri iritsi berriak ikusten duen
lehenengo egoitza, eta hortik
antzematen hasten da Arantza-
zuk urte gutxitan izan duen itxu-
raldaketa handia. Izan ere, 16.000
metro koadroko seminario erral-
doi haren erdia bota, eta 7.000
metro koadroko eraikin askoz
apainago bat moldatu dute haren
ordez: Gandiaga Topagunea. Eta,
seminario hura ezertarako era-
biltzen ez zen moduan, eraikin
berria herritar guztiek erabil-
tzeko asmoarekin egin dute.
Lehenengo erabilera bihar, zapa-
tua, emango diote, Vatikanoak
MCCri egin dion aitorpen-eki-
taldia dela-eta: mezaren ondo-
ren, Gandiaga Topagunean egin-
go dute ekitaldi bat. 

TOPAGUNEAREN ZATIAK
Gandiaga Topagunearen helbu-
rua da jendearendako egoitza bat
izatea. Izena ere horren adieraz-
le da: “Gandiagak nahi zuen per-
tsonek elkarrekin harremanak
izan zitzaten; hala, hasieran kul-
tur topagunea izan behar zuen,
baina kultura elkarrekin topo
egiteko aukera bezala ikusten
dugu”, azaltzen du Iñaki Beris-

aterpetxe bat. Egoteko edo gaua
pasatzeko lekua izango dute han.
Horrez gain, beheko solairuan
beste gela handi bat utzi dute: han,
bisitariendako zerbitzu-gune bat
ipintzeko aukera dago: kafete-
gia, janari eta edari autozerbi-
tzua… Topagunearen beste alder-
di baten, taldeendako lan–areto
gehiago egokituko dituzte.

Kanpora begira dauden tar-
te asko ditu Topaguneak: hala,
lehen solairuan paseatzeko ibil-
bide luze bat egokitu dute, eta
egoitzaren alde bakoitzean ego-
teko terraza bana dago.

Topagunearen atzeko atalean,
erakusketak ipintzeko lekuak
egokituko dituzte. 

IRAILETIK AURRERA
Aurrerantzeko helburua izango
da Gandiaga Topagunea zelan
erabiliko den definitzea. 

Zapatuko ekitaldiaren ondo-
ren, ekintza puntualetarako era-
biliko dute irailera arte. Hortik
aurrera, Bultz-Lan enpresa ardu-
ratuko da kudeatzeaz. Hala, era-
bili nahi duten taldeek enpresa
horrekin harremanetan jarriko
dira. Frantziskotarren asmoa da
Topagunea erabiltzea Arantza-
zuren izaera –erlijio, kultura eta
natura bilgunea izatea– errespe-
tatuz, eta errentagarritasun eko-
nomikoa bultzatuz. Bultz-Lane-
ko arduradunek diotenez, hain-
bat enpresa eta erakundek
Topagunea erabiltzeko interesa
adierazi dute dagoeneko, eta kon-
gresuak, enpresen batzarrak edo
ekitaldiak, ikastaroak… egongo
direla aurreikusten dute. Hala
ere, horiek guztiak irailetik
aurrera izango dira.

LEIRE KORTABARRIA

L
au urteko lanen ondoren,
Arantzazuko lehen eraikin
eraberrituak ateak zabal-
duko ditu bihar, zapatua.

Gandiaga Topagunea da eraikin hori,
lehengo seminarioa zena. MCCren
ekitaldi bat izango da bere lehen era-
bilera.Azken ukitu batzuk falta dira,
baina gehiena bukatuta dago.

Misterioa, gogoeta-gunea

Misterioa deitu diote Topagunearen ondoko eraikin
txikiagoari, Jorge Oteizaren eskulturaren atzetik
(eskultura bera eraikinaren ondoan dago). Gogoetara-

ko eta otoitzerako isiltoki bezala erabiliko dute hori. Han ere,
egokitze lanak aurrera doaz, nahiz eta kanpotik dagoeneko
gertu dagoen. Hura ere irailaren 9rako gertu eduki beharko
dute, sorta arkitektoniko berri guztia inauguratzeko.

Gandiaga Topagunea eta Misterioa elkarrengandik hurre-
an daude; itxura aldetik, estilo berekoak dira, eta eurek biek
sorta bat osatzen dute. Biak batera natura balio handiko
ingurune baten daude. Hain zuzen, jendeak garai baten
mendira igotzeko erabiltzen zituen bidezidorrak birmoldatu
dituzte frantziskotarrek, eta Topagunera zein Misteriora
joateko, horiek erabiltzen dira. Horixe zen frantziskotarren
helburuetako bat: erlijioa, eraikinen erabilera soziala eta
izadia bateratzea. 

Topaguneaz eta Misterioaz gain, hirugarren eraikin
nagusia da bisitariendako zerbitzuak izango dituen eraikina.
Hori aparkalekuen alboan dago. Han, Mankomunitateko
informazio-gunea, oroigarrien denda eta komunak ipiniko
dituzte.

LEIRE KORTABARRIA

Gandiaga Topaguneak egiten dio ongietorria Arantzazura iritsi berri den bisitariari.

Zapatuko
ekintzak

Arantzazuk kooperati-
bismoarekin izan duen
harreman estua dela-

eta erabaki zuten biharko
ekitaldia hantxe egitea. Juan
Paulo II.a aita santua zenak
kooperatiben sortzaileei
egindako errekonozimendu
ofiziala ospatuko dute egun
horretan.

Juan Maria Uriartek,
Donostiako gotzainak, meza
esango du 11:00etan, Jose
Maria Setien lagun duela.
12:15ean, batzar-areto
nagusian ekitaldia egingo
dute. Besteak beste, MCCko
kideei agiriak eman eta
dominak ezarriko dizkiete. 

LEIRE KORTABARRIA

Jorge Oteizaren Misterioa eskultura, izen bereko eraikinean.
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Adi!
• 3 urteko garantia
• 0 km aukera bereziak

Honda eta Kia 
banatzaile ofiziala

Tecnocar

*Prever plana barne.

KIA PICANTO 1.0 / 1.1
“0 km” azken unitateak
6.580 eurotik aurrera*

*Prever plana barne.
**Ekainean eta uztailean 

balioko du eskaintza honek.

HONDA CIVIC (5 ate)
Gasoli./Dies.
15.300 eurotik aurrera*

HONDA CIVIC (3 ate)
Gasoli./Dies.
13.300 eurotik aurrera*

KIA SPORTAGE
Gasolina/Diesel
19.155 eurotik
aurrera*

TECNOCAR GIPUZKOA
Erakusketa eta tailerra
Araba etorbidea z/g – Arrasate 
943 79 22 67 – 
Faxa: 943 71 27 38

KIA CARNIVAL
Gasolina/Diesel

ESKAINTZA BEREZIAK

ESKAINTZA
BEREZIA

HONDA CIVIC gama osoan** 
Auto berriak eta 0 km

DESKONTU SINESTEZINAK

0 km ibilgailuek, 

3.000 eurorainoko deskontua!

KMK literatura lehiaketako emaitza
‘DRAGOIEN ORROA’ LIBURUA KALEAN DA. HAMAR LEHIAKIDEREN EKARPENAREKIN EGIN DA; NAGUSIKI, BERGARAR BATENAREKIN

‘DRAGOIEN ORROA’ AURKEZTUKO DUTE ARETXABALETANLIBURUA/

Lehiaketaren helburua zen Fer-
nando Morillok hasitako konta-
kizun bat bukatzea. Hori sei orri-
tan egin behar zuten lehiakide-
ek. Hamar lan aurkeztu ziren, eta
horietatik Roberto Izagirre eibar-
tarraren lana aukeratu zuen epai-
mahaiak. Izagirreren lana erabili
du nagusiki Morillok istorioa
bukatzeko. Hala ere, salbuespen
bat egin dute: lan guztietan aur-
kitu zituzten ideia onak, eta isto-
rioan horiek ere erabili dira;
antolatzaileen esanetan, “denak
zeuden ondo, eta oso zaila zen
denen ideiak ez hartzea”. Hala,
liburuan, Roberto Izagirre ez
ezik, gainerako parte-hartzaile-
ak ere aipatuta agertzen dira,
“gutxieneko sari moduan, eta
egindako lana eskertzeko, ez bai-
ta txikia izan”, esan du Fernan-
do Morillok. Jabetza intelektua-
la Morillorena da, azken baten
hark idatzi duelako liburua.

Dragoien orroa, lehiaketako
emaitza, gaur, egubakoitza, aur-
keztuko dute Aretxabaletan. Fer-
nando Morillo, liburuaren egi-
lea; Xabier Mendiguren, Elkar
argitaletxekoa; Andoni Muxika,
Kilometroak 2005eko antola-
kuntza taldeko kidea, eta Rober-

to Izagirre, irabazlea, izango
dira hizlariak; gonbidatuta dau-
de, zelan ez, sariketan parte har-
tu duten beste bederatzi lagunak
ere. Izagirreren lana izan denez
gehien erabili dena, beretako da
saria ere, eta ekitaldian bertan
emango diote: liburuan aipa-
tzeaz gain, asteburu bat nekazari
turismo baten.

Horrez gain, Debagoienetik
kanpo, aurkezpen orokorra ere
gaur egitekoak ziren. Hala, eguer-
dian ziren liburua Donostian,
Koldo Mitxelenan, aurkeztekoak.

TEKNIKA ERAKARGARRIA
Gazteendako moduko liburua da
Dragoien orroa. Fernando Mori-
llok hasitako istorioa Debagoie-

nean girotuta zegoen, eta kutsu
mitologikoa zuen; hala, Arrasa-
teko dragoia da pertsonaietako
bat. Kilometroak festa ere aipa-
tzen zuen.

Egileari eta irabazleari, bioi
erakargarria iruditu zitzaien
lehiaketa mota hori: “Ideia inte-
resgarria iruditu zitzaidan: tes-
tu ireki bat eskegitzea Interne-

ten, ideiak jasotzeko, eta gero
horien arabera osatzea nobela.
Idazteko modu ezberdina zen”,
esan du Fernando Morillok.
Roberto Izagirrek, irabazleak,
hori bera azpimarratzen du:
“Bitxia iruditu zitzaidan, eta
aspalditik nenbilen zerbait bes-
te batekin erdi bana idazteko
gogoarekin”.

LEIRE KORTABARRIA

G
aur, egubakoitza, aurkez-
tuko dute Aretxabaletan
Dragoien orroa, Kilome-
troak 2005en literatura

lehiaketako emaitza. Arizmendiren
egoitza nagusian izango da,
18:30ean.Liburua Fernando Morillok
idatzi du, beste 10 lagunen ekarpe-
na erabilita.

ELKAR

Elkar argitaletxeak plazaratu du Kilometroak 2005eko lehiaketako emaitza.

“Pena izan nuen hemengo
euskara erabili ezin izanaz”

ROBERTO IZAGIRRE / LEHIAKETAKO IRABAZLEA

Ei b a r t a r r a
jaiotzez, Ber-
garan bizi da

urte askoan Rober-
to Izagirre, Dra-
goien orroabukatu
duena. Idaztea da
bere zaletasuna, eta
Kilometroak 2005-
ekoa da irabazi
duen azkeneko
lehiaketa.

Zelan asmatu
zenuen istorioaren
bukaera?

Zaila zen, iragana
eta oraina uztartzen
zituelako, pertsonaia
asko zituelako… Gai-
nera, sei orri zen
muga, oso tarte txi-
kia. Plano biak uztar-
tu eta zintzilik zeu-
den puntak lotu
nituen.  Gustura

geratu nintzen egin-
dakoarekin. Horixe
da nire helburua lite-
ratura lehiaketetan,
gustura geratzea.

Idazkera alde-
tik, zelakoa da kon-
takizuna? 

Gazteei zuzendu-
ta dago, 14-15 urte

ingurukoei. Denok
ulertzeko moduko
hizkuntza da. Penaz
geratu nintzen
hemengo euskara
erabili ezin izanaga-
tik, hasiera idatzita
zegoelako. Arrasaten
girotuta dago eta
erabiltzen den eus-
kara ez da hangoa,
baina tira…

Nahiago izaten
duzu emandako
gaian idatzi ala
zure kasa asmatu-
takoa?

Bietara, unearen
arabera. Edozelan
ere, beti gauza labu-
rrak gustatzen zaiz-
kit; esaterako, Berri-
gara amodiozko
gutun lehiaketara
eta beste askotara
aurkeztu izan naiz.
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Olagibel kalea 61, behea. GASTEIZ. 
Tel.: 945 12 03 60  •  Posta-e: ces-llongueras@ya.com

Aurrena, eta zugandik gertu! Euskal Herriko irakaskuntza zentro bakarra!

C&C Llongueras diploma ofiziala
• 

Titulo ofiziala (3. maila) Erresuma Batuan
• 

Nazioarteko lan-poltsa

IRAKASKUNTZA ZENTROA 

ILE-APAINKETA ETA ESTETIKA

LLONGUERAS
A K A D E M I A

Matrikula 
zabalik!

Ekainak 17-24
ESKORIATZA

Herriko edadetuek jaialdia izango
dute eguenean, hilak 23, erretiratuen
etxean, 17:30ean.

IKASTAROAK
BERGARA

Bergara Dantzan egitasmoaren
barne, erromeria dantza ikastaroa
egingo dute ekainaren 20an, astelehene-
an, hasita.Abarka dantza taldeak
antolatu du. Eskolak Aranzadi ikastolan
izango dira astelehen eta eguaztenetan,
19:00etan. Doan da.

ESKORIATZA
Zure seme-alabak babestu delako

ikastaroa emango dute gaur, egubakoi-
tza, KZGunean, 18:00etatik 19:00etara
bitartean.

OÑATI
Elkar Hezi ikastetxeak bi ikastaro

antolatu ditu: bizikletak konpontzekoa
eta bide-hezkuntzakoa egingo dute

hilaren 23 eta 24an; eta larrugintzarena,
hilaren 28tik 30era. Biak ikastetxean
bertan izango dira, 17:00etan.

MUSIKA
ARETXABALETA

Esteban Irustak, Oñatiko parrokiako
organo-joleak, emanaldia egingo du
gaur, egubakoitza, agustindarren
komentuan, 19:30ean.

ARRASATE
Txuma-ri omenaldi kontzertua

egingo dute gaur, egubakoitza, 3.60
aretoan, 22:30ean, Ileon, Keu, Queens of
Rock eta Egus taldeek. Segidan, DJak.

Javi Heras bakarlariak Creciendo
bere bigarren lana aurkeztuko du gaur,
egubakoitza, Gure-Leku tabernan,
23:00etan.

Los Hijos Bastardos de Ortop-
honk, El Quinteto de la Muerte eta
The Gaupasa Kings taldeek joko dute
bihar, zapatua, 3.60 aretoan, 22:30ean. 5
euro da.

Leire Kortabarria / Zuon ekitaldien berri iragarri ahal izateko bidali informazioa eguazteneko eguerdiko 12:00ak baino lehenago • Posta elektronikoa: kultura@goiena.com • Tel.: 943 76 03 97 • Faxa: 943 76 29 77

honetarako. Bazkideendako, 100 euro da
prezioa; gainerakoendako, 110.

OÑATI
Odola emateko aukera dago gaur,

egubakoitza, Txantxiku ikastolan,
18:00etan.

OSPAKIZUNAK
BERGARA

I. Bergarako Trikiti Festa ospatuko
dute bihar, zapatua. 12:00etan, kalejira
batekin hasiko dute eguna. Segidan,
bazkaria, erakustaldia, afari-merienda,
kalejira eta, 22:30ean, erromeria egingo
dituzte. Otzara baten zozketarako
txartelak saltzen egongo dira.

Ikasturte bukaera ospatuko dute
San Martin Agirre, Ipintza eta Miguel
Altuna ikastetxeek. Gaur, egubakoitza,
txupinazoa, pregoia eta horma-irudiak
egingo dituzte; hilaren 20an, jaialdia
izango da; 21ean, pilota txapelketako
finalak; 22an, jolas tradizionalak; 23an,
euskal dantzak, eta 24an, txangoa.

MATRIKULAK
ARRASATE

AEK euskaltegiek uztaileko
ikastaroetarako izenemate epea zabaldu
dute. 1. eta 2. mailako prestakuntza, EGA
eta Hasiera ikastaroak emango dituzte.
Izena emateko, jo Arrasateko Erdu
euskaltegira (943 77 03 69) edo
Bergarako Akulura (943 76 95 18).

DEBAGOIENA
Udako Euskal Unibertsitateak

Eibarren emango ditu eskolak uztailaren
11tik 15era. Bost ikastaro antolatu
dituzte. Matrikula egiteko epea ekainaren
19an amaituko da. Izena eman daiteke
ikastaroak.ueu.org webgunean.

DEIAK
ARETXABALETA

Odol-ateratzeak egingo dituzte
hilaren 20an, astelehena, osasun
zentroan, 16:00-20:00 ordutegian.

ARRASATE
Ilatargi Astronomia Taldeak

espazioaren esplorazioaren gaineko
hitzaldia antolatu du. Bittor Rodriguezek
egingo du martitzenean, hilak 21,
Monterronen, 19:30ean.

Bertso jaialdia egingo dute bihar,
zapatua, Monterron parkean, 22:30ean.
Aitor Mendiluze,Amaia Agirre, Enaitz
Alustiza, Jon Maia eta Amets Arzallus
bertsolariak arituko dira; gai-jartzaile
Lierni Altuna izango da. Eguraldi txarra
badago,Amaia antzokian egingo dute.

BERGARA
Jolasleku ibiltaria Simon Arrietan

egongo da gaur, egubakoitza, 17:00-
19:00 ordutegian.

Gaztetxearen 5. urteurrena dela
eta, honako ekintzak egingo dituzte:
gaur, egubakoitza, Mutazutani antzezla-
na, 17:10ean; bihar, zapatua, bazkaria
14:00etan; segidan, xake txapelketa,
magia saioa eta, 22:00etan, ska-reggae
festa; eta etzi, domeka, 19:00etan,
tertulia.

San Martzialgo erromeriarako
mahaiak eta aulkiak errentan hartzeko
daude. Horretarako egunak dira hilaren
20tik 27ra bitartean, biak barne,
astegunetan, kultura etxean, 17:00-
20:00 ordutegian.

DEBAGOIENA
13. Denontzako Kirol Jaia egingo

dute uztailaren 9an, zapatua,Arrasateko
Iturripe kiroldegian. Hala, gutxitu fisikoek
kirola egiteko aukera izango dute.
Izenematea zabalik dago 943 77 91 67
telefono zenbakian.

Biblioporrak udarako liburu eta
ikus-entzunezkoen gomendioen gida
kaleratu dute udal liburutegiek.
Debagoieneko liburutegi guztietan
daukazue esku-orria.

ELGETA
Errepresioaren gaineko astebu-

rua antolatu du Esna Adi taldeak. Gaur,
egubakoitza, Jose Mari Etxaniz eta Jose
Luis Elkorok berbaldia egingo dute; bihar,
zapatua, torturaren aurkako taldeak
bideoa emango du, 17:30ean. Ekintzak
gaztetxean izango dira.

Auto klasikoen eta kirol-
automobil historikoen lehenengo
kontzentrazioa egingo dute etzi,
domeka. 11:00etan, erakustaldia izango
da Herriko plazan; 13:30ean,Asentziora
joango dira; segidan, erakustaldia plazan
17:00ak arte.

Gerra zibila Elgetan delako
hitzaldia egingo du Jesus Gutierrezek
eguaztenean, hilak 22, Espaloia
antzokian, 19:30ean.

Ardo-dastatzea egingo dute
eguenean, hilak 23, Espaloia antzokian,
20:00etan.

ESKORIATZA
Aste Zapatistaren azken ekintzak

egingo dituzte egunotan. Gaur,
egubakoitza, Zapatismo y utopía liburua
aurkeztuko dute kultura etxean,
19:00etan. Bihar, zapatua, Txiapas Eguna
egingo dute: umeendako mural
margotzea, herri poteoa, bazkaria,
jolasak, kalejira eta kontzertua izango
dira. Bazkarirako txartelak salgai daude
Inkernu eta Naira tabernetan.

Madrilera irteera antolatu du
Amuska emakume elkarteak asteburu

JAIAK

SAN JUAN BEZPERA OSPATUKO DUTE IBARREKO HAINBAT HERRIK
San Juan bezperako ospakizun handienak Arrasaten izango dira ekainaren 23an, eguena: umeendako jolasak, makala jaso-
tzea, danborrada eta, jakina, San Juan sua. Baina, Arrasatek ez ezik, Debagoieneko beste herri batzuek ere ospatuko dute
San Juan bezpera. Hala, eguenean, su-garrek eta ospakizun ekitaldiek girotuko dute iluntze partea.Aretxabaletan eta Esko-
riatzan, adibidez, gazteek tantaia jasoko dute, eta sua piztuko dute Herriko plazan.Antzuolan ere ekitaldi horiek biak anto-
latu dituzte, eta baita, ohitura duten moduan, dantza emanaldi bat eta balkoi eta lore apaingarrien lehiaketak. Bestetik,
Bergaran, San Juan bezperako kalejira egingo du Udal Txistulari Bandak 20:00etan.

Non: Arrasaten eta beste zenbait herritan. Noiz: ekainaren 23an, eguena. Ordua: Arbola jasotzea eta sua, iluntzean.
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ANTZUOLA
FRONTOI TXIKIA

El lobo
Egubakoitza: 22:30.

ARAMAIO
KULTURA ETXEA

Descubriendo 
Nunca Jamás
Egubakoitza: 22:30.

ARRASATE
AMAIA ANTZOKIA

Ekainean ez da zinema 
emanaldirik egongo.

ELGETA
ESPALOIA

Collateral
Eguaztena: 21:30.

OÑATI
KULTURA ETXEA

Star wars, episodio 3
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 19:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Astelehena, ikuslearen eguna.

EIBAR
UNZAGA

Madagascar
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena, martitzena eta
eguaztena: 19:30, 22:15.

Eguaztena, ikuslearen eguna.

RIALTO

Tapas
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena eta martitzena:
19:30, 22:15.

Martitzena, ikuslearen eguna.

GASTEIZ
GURIDI

Los sexoadictos
17:30, 20:00, 22:30.

Star wars, episodio 3
17:00, 19:45, 22:30.

El reino de los cielos
19:45.

Kops
Egubakoitza: 20:00, 22:30.
Zapatua eta domeka: 17:30,
20:00, 22:30.

Danny the dog
17:30, 22:30.

Madagascar
17:30, 20:00, 22:30.

Batman begins
17:00, 19:45, 22:30.

Tercera identidad
17:30, 20:00, 22:30.

MIKELDI ZINEMAK

Star wars, episodio 3
17:00, 19:55, 22:30.

El reino de los cielos
17:00, 19:55, 22:30.

Coach Carter
17:00, 19:55, 22:30.

Madagascar
17:30, 19:45, 22:45.

Un rey en La Habana
17:30, 19:45, 22:45.

Hierro 3
17:30, 19:45, 22:45.

Batman begins
17:10, 19:45, 22:45.

La intérprette
17:00, 19:55, 22:30.

Sahara
17:20, 20:00, 22:35.

Martitzena eta eguena,
ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

A good woman
17:30, 20:00, 22:30.

Familia rodante
17:30, 22:30.

Primer
17:30, 22:30.

A la vuelta 
de la esquina
20:00.

Fugitivos
17:30, 20:00, 22:30.

Tapas
18:00, 20:15, 22:30.

Perder es cuestión 
de método
Egubakoitza: 17:30, 20:00.
Zapatua eta domeka: 20:00.

Exils
18:00, 20:15, 22:30.

Pasos
18:00, 20:15, 22:30.

ÁBACO-LAKUA 
ZINEMAK

Un rey en La Habana
22:20, 00:45.

Robots
16:00, 18:05.

El reino de los cielos
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.

Madagascar
16:00, 18:05, 20:15, 22:30,
00:45.

XXX 2 - Estado de
emergencia
20:05, 22:30, 00:45.

Cosas que hacer 
antes de los 30
20:00, 22:15, 00:30.

Star wars, episodio 3
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.

Un canguro superduro
16:00, 18:00.

Danny the dog
16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
01:00.

Million dollar baby
16:00, 19:00.

Batman begins
16:00, 19:00, 22:00, 01:00.

Hechizada
16:00, 18:05, 20:10.

Habana blues
22:00, 00:30.

Gauerdiko saioak, egubakoitz
eta zapatuan.
Eguaztena, ikuslearen eguna.

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Tapas + Bitter Kas 
film laburra
18:40, 20:40, 22:40, 00:40.

Madagascar
12:15, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:00.

La intérprete
19:55, 22:20, 00:45.

El reino de los cielos
12:15, 15:50, 18:50, 21:50,
00:40.

Million dollar baby
12:15, 15:30.

El internado
12:15, 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:10.

El gran golpe
20:15, 22:15, 00:15.

Batman begins
12:15, 15:30, 18:30, 21:30,
00:30.

XXX 2 - Estado de
emergencia
Egubakoitza: 16:30, 18:30,
00:30.
Zapatua: 16:30, 00:30.
Domeka: 12:15, 16:30.

Bob esponja
12:15, 16:55.

Un canguro superduro
12:15, 16:05, 18:05.

Kung-fu-sión
12:15, 16:25, 18:25, 20:25,
22:25, 00:25.

Danny the dog
12:15, 16:20, 18:20, 20:20,
22:20, 00:20.

Star wars, episodio 3
12:15, 16:15, 18:00, 19:00,
20:45, 21:45, 23:30, 00:30.

Robots
12:15, 16:15, 18:15.

Un rey en La Habana
Egubakoitza: 16:00, 18:00,
00:00.
Zapatua: 16:00, 00:00.
Domeka: 12:15, 16:00, 22:00.

11:14, destino fatal
12:15, 16:35, 18:35, 20:35,
22:35, 00:35.

Gauerdiko saioak, egubakoitz
eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, domekan.
Astelehena, ikuslearen eguna
(jaiegunak izan ezik).

ÁBACO BOULEVARD

La intérprete
19:30, 22:05, 00:45.

Sahara
19:30, 22:00, 00:45.

Kung-fu-sión
12:00, 16:10, 18:20, 20:30,
22:40, 01:00.

Robots
12:10, 17:10.

El reino de los cielos
12:00, 16:05, 19:05, 22:05,
01:00.

Tapas
20:10, 22:20, 00:30.

Un canguro superduro
12:15, 17:30.

Batman begins
12:00, 16:10, 19:10, 22:05,
01:00.

Star wars, episodio 3
12:00, 16:00, 19:00, 22:00,
01:00.

Madagascar
12:15, 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 00:30.

No sos vos, soy yo
12:15, 16:10, 18:20, 20:30,
22:40, 01:00.

Soñando, soñando,
triunfe patinando
12:20, 16:00, 18:00.

Heffalump
12:20, 16:30.

Reinas
18:00, 20:10, 22:25, 00:45.

La maldición
19:45, 00:30.

Tercera identidad
12:10, 16:00, 18:10, 20:20,
22:30, 00:45.

20 centímetros
12:00, 17:15, 22:00.

Gauerdiko saioak, egubakoitz
eta zapatuan.
Eguerdiko saioak, domekan.
Eguaztena, ikuslearen eguna.

Zinema

Los Sparrer eta Never Surrender
taldeen emanaldia izango da eguenean,
hilak 23, 3.60 aretoan, 22:30ean.
04:00etan, hiru DJ arituko dira.

BERGARA
Misfits taldeak kontzertua eskainiko

du gaur, egubakoitza, Jam aretoan,
22:00etan. Beste talde batek ere joko du.
Sarrera da 20 euro.

Dio bakarlariak (Black Sabbath
taldeko abeslari izan zenak) Master of
the Moon diskoa aurkeztuko du bihar,
zapatua, Jam aretoan, 20:00etan.
Sarrera, 22 euro.

Anthrax taldeak emanaldia egingo
du etzi, domeka, Jam aretoan, 20:00etan.
Beste talde batek ere joko du. 22 euro da
sarrera.

The Queers taldeak Summer hits nº 1
diskoa aurkeztuko du eguenean, hilak
23, Jam aretoan, 21:00etan.

ELGETA
Txuma Murugarren bakarlariak Nire

anaiaren kotxeko argiak diskoa
aurkeztuko du gaur, egubakoitza,
Espaloia antzokian, 22:30ean.

OÑATI
Nadek taldeak aurkezpen kontzertua

egingo du bihar, zapatua, gaztelekuan,
22:00etan, Ikastolako DBHko 4. mailako
ikasleek antolatuta.

LEHIAKETAK
ARRASATE

Margo azkarren kaleko lehiaketa
egingo dute bihar, zapatua,Alde
Zaharrean. 08:00etan hasiko da, eta
14:00etarako bukatu beharko dituzte
margolanak. Lehenengo saria da 1.500
euro eta txapela; bigarrena, 750;
hirugarrena, 420, eta gazteen eta umeen
kategorietan ere sariak egongo dira.

ERAKUSKETAK
ANTZUOLA

Epi Pérez margolariak bere lanak
erakutsiko ditu bihar eta etzi, zapatua eta
domeka, Olaran etxean.

ELGETA
Fusilatuak Gerra Zibilean delako

erakusketa ipini du Aranzadi Elkarteak
Espaloia antzokian. Hil osoan egongo da
zabalik.

Descubriendo Nunca Jamás: •••• / Million dollar baby: •••• / La última primavera: ••• / Tapas: ••• / La intérprete: ••• / Reinas: •• / Star wars, episodio 3: ••

ZUZENDARIA: François Ozon.
AKTOREAK: Valeria Bruni-Tedeschi,
Stéphane Freiss.

F
rançois Ozon-ek,zuzendari gaztea
izan arren,baditu film batzuk egin-
da. Lan bat bukatzen duenean

hurrengoari ekiten dio, eta horrela ia
urtero bere film berri bat ikusteko auke-
ra izaten dugu. Mota askotariko filmak
egiten ditu, baina thriller-a eta bikote-
en gatazkak gustuko ditu.Bere lan eza-
gunenen artean 8 mujeres, Bajo la are-

na eta Swimming Pool daude. 5x2 fil-
maren kasuan, ez ditu thriller-en ezau-
garriak erabiltzen (ia esan daiteke thri-
ller kontrako bat dela), baina bai  biko-
teen gatazkak.

5x2 filmak thriller-etik ihes egiten
du. Thriller-etan misterioak eta gauzek
nola bukatuko duten garrantzi handia
badute ere, azken film hau bukaeratik
hasten zaigu, bikote baten dibortzioa-
rekin, hain zuzen ere. Bost pasarte des-
berdinetan zatituta dago, zati batetik
bestera Italiako abesti famatu bat era-
biliaz eta irudia beltzera ixten pasatzen
da (istorioaren egitura eliptikoa argi laga-
tzeko). Zati bakoitzak denboran atzera
egingo du, azkenean bikotearen lehe-
nengo harremanetara heldu arte.Pasar-
te bakoitzak bikotearen harremanen
momentu adierazgarri bat erakusten
digu, pertsonaiek momentu konkretu

horretan duten portaerekin oso ondo
nabari dezakegu harreman horietan
izan diren birak eta aldaketak. Kame-
rak aktoreenganako ardura handia du,
euren aurpegietatik gertu dago, per-
tsonaia bakoitzaren keinu eta ñabardura
guztiak azaldu nahian, eta euren esal-

di eta ekintza guztiek islatzen duten gorro-
toa eta nahigabea kaleratzeko. Agian,
lehen planoen erabilera horrekin per-
tsonaien banakotasuna erakutsi nahi da.
Azkenean, nahiz eta bikote bat osatu,
pertsona bakoitzak geure inkongruen-
tziak,ahuleziak eta beharrak ditugu,eta
denboraren laguntzarekin diferentzia
horiek bikotearen urrunketa ekartzen
dute. Horixe uste dut dela filmaren
mezua; Ozon-ek, behintzat, 5x2 filme-
an ez du konfiantza handirik erakusten
bikoteen harremanen iraupenean.

Aipatzekoa da aktoreen lana:Stép-
hane Freiss-ek ondo betetzen badu bere
lana, Valeria Bruni-Tedeschi-ren lana
benetan ederra da.

5x2zinema batzuetan oraindik iza-
teaz gain, DVDean ere aterata dago.

5X2

KRITIKA

ESKASA:• BALEKOA:•• ONA:••• OSO ONA:•••• BIKAINA:•••••

PUNTUAZIOA: •••

ANTONIO ZABALA
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ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA:
•Erdialdea 72 m2. Oso ondo. Ganbara.
•Erdialdea 90 m2. Berrizteko.
•Artekalea 60 m2. Oso ondo.
•Bolu, duplexa 90 m2. Garajea.
•Duplexa, erdialdean 116 m2.
•Masterreka 69m2. Oso ondo dago.
•Martoko  60 m2. Berritzeko.
•Elorregi 64 m2. Berritzeko.
•Zubiaurre 45 m2. Erdi berritua. 
•Duplexa, erdialdean 170 m2.
•Aranerreka 82 m2. Garajea.
•San Pedro 110 m2. Berritzeko.
•Txaleta 300 m2. Berria.
ANTZUOLA:
•Bustinzuri 88 m2. Berria.
SORALUZE:
•Ezozi 83 m2. Ondo dago.
•Errekalde, duplexa 97 m2. Ondo.
•Sagar-Erreka 50 m2. Oso ondo.

Telesforo Aranzadi 2
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37

Zarugalde 1 Arrasate
T: 943 77 13 02 F. 943 73 12 40

INMOBILIARIA

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
Santi Kutz 8 • LEGAZPI

Tel.: 943 73 05 25

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Antzuola. 88 m2ko etxebizi-
tza berria salgai. Hiru logela,
bi bainugela,terraza eta gara-
jea. 295.000 euro. Saltzeko
presa du. 685 78 60 03.

Aretxabaleta. Txaleta sal-
gai. 180m2. Garaje bikoitza.
Bost logela.50m2-ko aterpea.
Lorategia. 609 48 99 58.

Arrasate.Agerre kalean etxe-
bizitza salgai. 649 55 48 10.

Arrasate. Guztiz berritua
dago. 635 73 40 57.

Arrasate.San Andres.Egon-
gela,bi logela eta sotoa.649
07 96 54.

Arrasate. San Andresen. 2
logela.Berritua.665 70 85 70.

Atxondo (Bizkaia).Etxebizi-
tza salgai. 89 m2. Jantzia. Bi
terraza, ganbara eta traste-
lekua. Igogailua. 605 70 64
80 edo 946 82 04 99.

Bergara. Bolun 90 m2-ko
duplexa salgai.636 34 71 40.

Bergara. Etxebizitza salgai
Ibargarain.109 m2.Telefonoa:
667 73 11 63.

Bergara. Etxebizitza salgai
Ibarran, kiroldegiaren ondo-
an. 58 m2. Bi logela, bainua
eta jangela-egongela. Soto-
arekin. 943 76 11 58.

Elorrio.Guztiz jantzia.85 m2.
20 m2-ko garaje itxia ere
badu. 635 74 43 91.

Eskoriatza. 119 m2. Guztiz
berritua.Despentsa, jangela,
hiru logela eta ganbara ditu.
Berehala bizitzera joateko
aukera. 666 05 46 20.

Hendaia.Apartamentua sal-
gai.Logela bat.Igerilekua.678
32 91 89.

Soraluze. Etxe berriztatua
salgai. 144m2, sukaldea eta
komuna jantzita; txokoa ere
badu. 615 77 95 20.

Soraluzenetxebizitza salgai.
Gipuzkoa etorbidean. 85m2,
hiru logela, despentsa eta
ganbara. 618 18 66 39 edo
943 71 60 18.

103. ERRENTAN EMAN

Aguilas (Murtzia). Hiru
logelako etxebizitza errentan
ematen da. 610 27 63 72.

Arrasate. Iturriotz kalean
lau lagunendako etxebizitza
alokagai. 943 77 03 38.

Arrasate. San Andres auzo-
an. 629 42 26 54.

Benidorm. Apartamentua
alokatzen da. 945 29 33 80.

Benidorm. Levanteko hon-
dartzan.Garajea eta igerilekua.
Aire girotua. 666 67 06 94.

Benidorm. Uztaileko lehen
hamabostaldirako aparta-
mentua errentan ematen dut.
Igerilekua du eta garajea.
480 euro. 653 72 53 43.

Benidormen, Levanteko
hondartzan, apartamentua
errentan ematen da.Garajea
ere badauka. 630 41 84 65.

Calpe. Bi logeladun aparta-
mentua, terraza eta telebis-
tarekin. Hondartzarik gertu.
Abuztuko lehenengo hama-
bostaldia. 655 74 57 97.

Conil (Cadiz). Apartamen-
tua errentan Bateles hon-
dartzan.Irailetik aurrera.680
44 26 68.

Donostia. Amara auzoan.
Uztailean eta abuztuan. 615
79 97 73.

Donostia. Apartamentua
errentan Grosen. Uztaila,
abuztua eta iraila.Ana Rosa.
Telefonoa:943 31 31 37 edo
652 76 27 86.

Donostia. Etxebizitza aloka-
tzen da Grosen, Zurriolako
lehen lerroan.Berritua.Uztai-
lan,2.404 euro.Irailean,1.803
euro. 943 29 29 84.

Donostia. Etxebizitza ema-
ten dut errentan Mirakruzen.
Hondartzatik gertu. 615 78
73 08.

Donostia.Etxebizitza erren-
tan ematen da abuztuan.635
71 49 16.

Donostian apartamentua
alokagai Kursaal ondoan
(Gros). Abuztu osorako edo
hamabostaldi baterako har-
tzeko aukera. 665 73 59 83.

Ezkarai. Lau lagunendako
apartamentua alokagai,udan.
685 72 16 98.

Gandia.Apartamentua hon-
dartza ondoan. Urbanizazio
itxian eta igerilekuarekin.645
71 05 83.

Menorca. Itsasotik 50 metro-
ra dagoen txaleta. Hiru loge-
la, egongela, bainugela eta
terraza.Ekain,uztail edo irai-
lerako. 610 27 63 72.

Noja. Apartamentua aloka-
tzen da uztailean. Duplexa,
itsasoari begira, oso polita.
696 90 94 43.

Oñati.Apartamentua erren-
tan ematen dut. Logela bat,
sukaldea,egongela eta komu-
na. Deitu gauez. Telefonoa:
606 53 53 52.

Oñati. Ikasleendako etxebi-
zitza errentan ikasturtean.Bi
logela. Olakua auzoan. 943
71 81 06.

Peñiscola. Apartamentua
alokatzen da. 945 29 33 80.

Peñiscola. Apartamentua.
Igerilekua du. Hondartzatik
gertu. Erabat jantzia. 945 29
33 97 edo 665 73 23 99.

Peñiscola. San Juanetarako
eta udarako ematen da erren-
tan apartamentua, hondar-
tzatik 100 metrora. Aparka-
lekua du, igerilekua eta gune
pribatua. 610 87 83 57.

Ribadesella (Asturias). Bi
logelako etxebizitza ematen
da errentan asteburuetarako,
asteetarako edota uztaileko
eta iraileko hamabostaldie-
tarako.985 85 79 59 edo 647
46 84 81.

Salou.Apartamentua erren-
tan ematen da, uztailean eta
abuztuko lehen hamabostal-
dian. Aire girotua dauka eta
igerilekua.653 72 53 85 edo
943 79 45 19.

Salou.Apartamentua erren-
tan Jaime I pasealekuan.629
98 98 99 edo 943 81 42 38.

Vera (Almeria). Apartamen-
tua errentan hondartza natu-
ristatik gertu.Jantzia.657 73
94 25.

Zarautz. Logelak errentan.
Erdialdean.Hondartzatik oso
gertu. 630 71 35 83.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Hiru ikaslek etxe-
bizitza errentan hartuko luke-
te. 676 39 01 21.

Arrasate.Lau ikasle gara eta
etxebizitza baten bila gabil-
tza 2005-2006 ikasturterako.
Deitu 18:30etik aurrera (Erik).
659 23 18 12.

Arrasate/Aretxabaleta.
Etxebizitza hartu nahi nuke
errentan. 943 71 18 66.

Oñati.Bikote arduratsu batek
etxebizitza errentan hartuko
luke. Altzaririk gabekoa izan
daiteke. 665 70 10 57.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. 25 urtetik gorako
pertsona behar da beste bate-
kin etxebizitza konpartitzeko.
626 71 96 80.

Arrasate. Neska behar da
etxebizitza osatzeko. Deitu
21:00etatik aurrera. Telefo-
noa: 943 77 16 54.

Bilbon pertsona bat behar
da 2005-2006 ikasturtean
etxebizitza osatzeko. Telefo-
noa: 659 20 60 49.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Antzuola. Ibarrondo kalean.
943 76 65 03.

Arrasate.Garaje itxia salgai
Kontzezino kalean. Prezioa
adostuko da. Aritz. Telefo-
noa: 626 67 87 18.

Bergara. Garajea salgai
Torrekuan. 9.000 euro. 943
76 72 17.

202. EROSI

Arrasate Garaje itxia erosi-
ko nuke. 943 79 33 93.

203. ERRENTAN EMAN

Arrasate.Olarte kalean.Itxia.
616 70 78 91.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Aretxabaleta. Emakume
bat behar da umeak zaintze-
ko. 635 75 72 57.

Arrasate. Emakumea behar
da irailetik aurrera. Umeak
zaindu eta etxeko lanak egin.
Orduka. 665 70 69 25.

Bergara. Emakumea behar
da umeak zaintzeko. 658 72
10 18.

Emakumebat behar da etxe-
ko garbiketak egiteko.615 78
51 07.

402. ESKAERAK

Arkitekto teknikoak lokal
komertzialetako eta etxebi-
zitzetako proiektuak eta
zuzendaritza egingo lituzke.
655 67 19 44.

Bergara. Umeak zainduko
nituzke uztailean. Leire. 617
90 55 82.

Emakume euskalduna ume-
ak zaindu eta etxeko lanak
egiteko prest. 659 44 76 75.

Emakume euskalduna ger-
tu dago astean bi aldiz bi
orduz lan egiteko edo opo-
rraldiak betetzeko.Telefonoa:
943 77 16 01.

Oñati.Bikote batek garbiketa
lanak egingo lituzke herriko
elkarteetan. Esperientzia.
Autoa. 665 70 10 57.

5/ IRAKASKUNTZA
502. EMAN

Arrasate eta Eskoriatza.
Ingelesezko eskola partiku-
larrak ume eta helduendako.
943 71 47 85.

Arrasate. Behar bereziak
dituzten umeei laguntza esko-
lak emango nizkieke. Telefo-
noa: 645 73 04 69.

Arrasate. Goi mailako inge-
niari industrialak eskola par-
tikularrak ematen ditu.Mate-
matika,fisika,eta abar.Uztai-
lean eskola bereziak. 630 71
35 83.

Debagoiena. Irakasle ikas-
ketak dituen neska gazteak
uztailean haurrak zaindu edo
umeei klase partikularrak
emango lizkieke. Telefonoa:
655 72 20 67.

Ingelesekoeskolak ematen
ditut uztailean. Talde muga-
tuak. 635 73 77 21.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Audi A4 gasolina. Bost urte
ditu. 150.000 km. Oso ego-
era onean dago. Prezio inte-
resgarria.Telefonoa: 943 77
00 34.

Audi A4. 1.9 TDI. 110 zaldi.
1998koa. Egoeran onean.

Telefonoa:645 77 74 65 edo
943 53 36 67.

BMW F-6-50 trail motorra
salgai. BKS matrikuladuna,
1998koa. 17.000 km. Bittor.
656 78 92 19.

Ford Mondeo autoa salgai.
1.8T,115 ZP.81.000 km.685
76 22 13.

Golf GTI autoa salgai. SS-
AF.Egoera onean.Prezio inte-
resgarria. 652 77 71 08.

Mercedes CLK 3200 cou-
pe salgai. 100.000 km. 630
03 96 30.

Mercedes Vito 112 cdi sal-
gai.180.000 kilometro,hagu-
nak (llantak), atzeko bola,
berriro matrikulatuta. 6.500
euro, Negoziagarria. 665 74
07 02.

Mercedes Vito. 110CDI.
Combi. 70.000 kilometro.
Egoeran onean. Prezio ona.
616 81 15 96.

OpelCorsa autoa,SS-AG,700
euro. 626 11 43 41.

Opel Vectra 2.0 autoa sal-
gai.Beti garajean.Prezio oso
ona. 629 43 81 62 edo 609
44 02 38.

Suzuki motorra salgai.49 cc
eta 16.300 km. 300 euro.
Gaueko 21:00etatik aurrera
deitu. 680 31 26 44.

Yamaha XJ 900 Diversion
motorra salgai. Hiru maleta-
rekin. Egoera onean; garaje-
an gordeta egon da. Telefo-
noa: 943 78 15 57.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Artzain txakurkume arra sal-
gai. Oso argia da. 50 euro-
tan. 666 40 65 19.

Spaniel arrazako bi txakur-
kume salgai. Txertoa jarrita
dute. 943 78 03 08 edo 656
74 80 47.

PATXI TABERNA
ESKUALDATU

EGITEN DA.
GALDETU 

TABERNAN
BERTAN

ELGETA

PATXI TABERNAN
ZERBITZARIA 

BEHAR DA 
UZTAILAREN 
1, 2 ETA 3AN.

GALDETU TABENAN
BERTAN

ELGETA

Uztailerako 
EUSKERAZKO IRAKASLEA 

behar dugu. 
08:30etik 14:30era EDO

15:30etik 21:30era.
Gida baimena eta 

autoa beharrezkoa.

INTERESATUOK BIDALI
CURRICULUMA: 

secdireccion@cim-
idiomas.com

CIM

ORTZI 
ERRETEGIA 

ALOKATZEN DA.
943 78 22 80
665 72 24 46

ANGIOZAR

ZERBITZARIA
BEHAR DA.

659 05 63 82

BERGARA

IRAHO JATETXEAN
ZERBITZARIA

BEHAR DA 
EGUBAKOITZ ETA
ZAPATUETARAKO.

943 76 15 59
(BITTOR)

BERGARA

GALDARAGINTZARAKO
LANGILEA BEHAR DA.

PLANOEN 
IRAKURKETA EGITEN

JAKITEA KONTUAN
HARTUKO DA.
943 76 51 20

BERGARA

EMAKUMEA 
BEHAR DA 
JATETXEAN 

ZERBITZARI
JARDUTEKO.

943 71 43 45

ARETXABALETA

JARDUNEAN DAGOEN
HARATEGIA SALGAI,

ERRETIROA HARTZEN
DUGULAKO. 

BAITA LOKAL MODUAN
EROSTEKO AUKERA ERE.

606 85 39 75

BERGARA

Erdiko kalea 26
ARRASATE 
943 79 12 79

Lehen, Imnof3
SALGAI

SORALUZE
• 71 m2 + 55 m2-ko terraza. Bi logela, egongela, sukaldea eta 

bainugela bi. Kanpoaldera ematen du. Duela gutxi eraikia. 182.708
euro / 30.400.000 pta.

BERGARA
• Erdialdea. 95 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea, despentsa eta 

bainugela. Duela urtebete berriztatua.
• Bolu. 90 m2. Hiru logela, egongela, sukalde-jangela, bainugela eta

komuna. Igogailua. Trastelekua. Berriztatua. Kanpoaldera ematen du.
• 150 m2-ko duplex zoragarria. Sukaldea, egongela-jangela, bainugela

bi (hidromasaje eta saunarekin).
• 60 m2. Hiru logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Guztiz 

berriztatua. 228.385 euro / 38.000.000 pta.

ARRASATE
• 77 m2. Hiru logela, egongela, sukalde-jangela, bainugela bi.

Kanpoaldera ematen du. Duela gutxi guztiz berriztatua.
• Erguin. 54 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela. Denak

kanpoaldera ematen du. 191.723 euro / 31.900.000 pta.
• Garaje itxia salgai Roneon. 24,30 m2. Bi autorentzako lekua. Garaje

itxia.

ARETXABALETA
• Erdialdea. 50 m2. Bi logela, egongela, sukaldea eta bainugela.

Ganbara. Guztia kanpoaldera.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Argazki-kamera. Canon
300 EOS. 28-80 mm-ko eta
75-300 mm-ko objektiboak.
Arratsaldez deitu.Telefonoa:
676 61 67 70.

Emaztegaiaren soinekoa
salgai. 42-44 neurria. 480
euro. 943 08 00 81 edo 615
72 64 30.

FagorCombi hozkailua.Estrei-
natu barik. Prezio ona.Altue-
ra: 1,85 m. 943 79 88 57.

Karro-denda salgai.Auto-
ari lotuta eramateko. Sango
markakoa. Gainean jartzeko
kutxa du. Prezio ona. 943 79
63 67.

Moser markako errepide-
ko bizikleta salgai. Alumi-
niozko koadroa. Prezio inte-
resgarria. 943 77 18 63.

Ohe berria salgai. 90 zenti-
metrokoa. 675 00 88 27.

Olympus III 115Kit argazki-
kamera eta Vodafone Live
telefonoa salgai. Urtebete
besterik ez daukate. 627 62
53 30 edo 943 79 40 44.

PDA (agenda elektroni-
koa). Palm M-130. Outlook,
Word eta Excelekin sinkroni-
zatuta. Interneten nabiga-
tzeko eta e-posta jasotzeko.
616 70 78 91.

Piragua.Brijon Canyon.Hor-
nitua. 400 euro. Telefonoa:
656 77 82 81.

Umeen aulkia. Autoan era-
biltzekoa (18 kilora artekoa).
30 euro. 616 15 63 73.

806. GALDU

Aretxabaleta. Asteartean
poltsikoko irrati bat galdu
nuen (RP-67 G) Otalora kale-
an, okindegi inguruan. Aur-
kitzen duenak okindegian
laga dezala edo dei dezala.
943 79 76 62.

Bergara. Orbea etxeko bizi-
kleta galdu dut. Telefonoa:
943 76 30 20.

Bergara. Panazko txaketa
berdea galdu nuen aurreko
astean Ibargarai inguruan.
676 55 03 59.

Bergara.Ume betaurrekoak,
titaniozkoak,galdu ditut.Mas-
terreka eta Mariaren Lagun-
dia artean. 943 76 59 59.

Bergarako
Udala

Bergarako Udalak lehiaketa-oposizio bidez
aldi baterako artxibo teknikaria 
kontratatzera doa.

Izangaien baldintzak
- 18 urte beteta izatea.
- Unibertsitateko lizentziaturaren jabe izatea.
- Euskara 3. hizkuntza eskakizuna, ez
derrigorrezkoa.

Instantziak
Instantziak aurkezteko epea 2005ko
ekainaren 22an, 13:30etan bukatuko da.

Oinarriak Idazkaritzako bulegoetan 
eta www.bergara.es  webgunean.

Bergaran, 2005ko ekainaren  8an.
ALKATEAK

LAN ESKAINTZA IRAGARKIA
Bi peoi denboraldi baterako 

Eskaerak aurkezteko epea 
uztailaren 1eko 14:00ak arte.

Eskatzen da: eskola ziurtagiria.
Oinarriak: Aretxabaletako udaletxean.

Aretxabaletan, 2005eko ekainaren 17an.

ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
• Duplexa erdialdean 180 m2.
• Erdialdea 110 m2. Oso ondo.
• Erdialdea 50 m2. Berritzeko.
• Erdialdea 78 m2. Oso ondo.
• San Pedro 110 m2. Berritzeko.
• Bolu 82 m2. Garajea.
• Matxiategi 75 m2. Eguzkitsua.
• Masterreka 70 m2. Oso ondo.
• Duplexa Bolun 90 m2.
• Artekalea 60 m2. Oso ondo.
• Zabalotegi 50 m2. Oso ondo.
• Bidekurutzeta 90 m2. Oso ondo.
• Txaleta 300 m2. Berria.
• Osintxu 87 m2. Oso ondo.
Antzuola:
• Hamaika etxebizitza berri.
• 88 m2. Garajea. Oso ondo.
LOKALAK ETA GARAJEAK 
Salgai eta errentan.

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
102. EROSI
103. ERRENTAN EMAN
104. ERRENTAN HARTU
105. ETXEAK OSATU
106. BESTELAKOAK

2. GARAJEAK

201. SALDU
202. EROSI
203. ERRENTAN EMAN
204. ERRENTAN HARTU
205. BESTELAKOAK

3. LOKALAK

301. SALDU
302. EROSI
303. ERRENTAN EMAN
304. ERRENTAN HARTU
305. BESTELAKOAK

4. LANA

401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
502. EMAN
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA

601. SALDU
602. EROSI
603. ALOKATU
603. KONPONDU
604. BESTELAKOAK

7. ANIMALIAK

701. SALDU
702. EROSI
703. EMAN
704. BESTELAKOAK

8. DENETARIK

801. SALDU
802. EROSI
803. EMAN
804. HARTU
805. TRUKATU
806. GALDU
807. AURKITU
808. BESTELAKOAK

9. HARREMANAK

901. AGURRAK
902. HARREMANAK
903. DEIAK
904. BESTELAKOAK

10. RELAX

sailkatuak@goiena.com
943 76 92 71

Eguazten eguerdia arte (12:00) jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.

PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU. GAINERAKOAK, 16 € (+BEZ) ORDAINDU BEHARKO DITUZUE MODULUKO.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

Iragarki sailkatuak
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Esteban 
Garitano Eguren

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, ekainaren 19an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro elizan.

URTEURRENA

Maribi
Azpiazu Zubiaurre

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, ekainaren 19an, 

12:30ean, Arrasateko 
Musakolako Santa Teresa elizan.

URTEURRENA

ARRASATE
Zerkaosteta 17
943 79 20 18
Donostia: 943 30 82 08 
Eibar: 943 12 10 2 
Irun: 943 61 78 88

CONSULTORIO 
GINECOLOGICO

Edozein premiatarako:
• Antzutasuna
• Erditzeak
• Antisorgailuak
• Menopausia
• Ekografiak (4D)
• Titietako gaixotasunak
• Minbiziaren diagnostiko goiztiarra
• Hezur dentsitometria

Zure zerbitzura:
• Antonio Estomba
• Fernando Cristobal
• Alfredo Otalora
• Jose M. Gomez
• Ainhoa Larrea
• Domingo Murgiondo
• Miguel Gabarain
• Maria Jose Ruiz
• Fatima Azkue
• J. Rodriguez
• Mikel Gorostidi
• Mikel Arroyo

Policlinica Gipuzkoa

Dorleta 
Villar Antxia

Arrasaten, 2005eko ekainaren 17an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko ekainaren 9an, 41 urte zituela.

Ramona
Aranguren Iribekanpos

Jesus Agirreren alarguna

Bergaran, 2005eko ekainaren 17an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Donostian hil zen 2005eko ekainaren 15ean, 87 urte zituela.

Juan Luis
Igartua Idigoras

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Haren arimaren aldeko 
hileta elizkizuna

zapatuan, ekainak 18, 
19:30ean, 

Oñatiko Agustinarren elizan.

MEZA

Guara mendizerran (Huesca) hil zen 2005ko ekainaren 7an, 42 urte zituela.

Ramona
Aranguren Iribekanpos

Usoa Agirre Goienako langilearen amandrea

ESKELA

Bergaran, 2005eko ekainaren 17an.

Donostian hil zen 2005eko ekainaren 15ean, 87 urte zituela.

GOIENAk bat egiten du 
senideen saminarekin.

Oskar eta Vanessa bihar ezkonduko dira Arrasateko udaletxean.
Etxe-Haundi jatetxean bazkalduko dute eta bidaian Kanadara eta
Mexikoko Maiar Erriberara joango dira. Familiakoen partetik, zorionak.

Nerea eta Haritz arrasatearrak bihar ezkonduko dira Garagartzako
elizan. Baster-Alde jatetxean egingo dute bazkaria. Ondo pasa eguna
eta zorionak, bikote! Nerearen koadrilakoen partetik.

Esteban 
Aldekoa Irasola

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, ekainaren 19an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro elizan.

URTEURRENA
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Luma

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

TXANPONAK
- Ba al

dakizue
zein den
libraren, dolarraren eta
errubloaren artean dagoen
erlazioa?

- (!!!)
- Errublo libra batek

dolar bat balio du.

MIGELIKO BUCKINGHAMEN
Duela urte batzuk Migeliko
Londresera joan zen,
Nafarroari buruzko
informazioa banatzera eta
harreman komertzialak
sustatzera. 

Bisita horien artean,
Ingalaterrako erreginarekin
bazkari bat hitzartzea lortu
zuen.

Erreginak bere
karrozaren barruan hartu
zuen Migeliko
Buckinghamen bertan,
Londres erakusteko asmoz.
Migeliko karrozan
sartzera zihoan unean
bertan, ordea, 
zaldietako batek alimaleko
puzkerra bota zuen.
Erreginari marmar 
ozen bat entzun zitzaion,
baina ez zuen hitzik 
esan.

Karroza abiatzerakoan
zaldiak bigarren puzker
ikaragarria bota zuen eta
hirugarrena gurdia
palazioan sartutakoan.
Karroza geratutakoan,
erreginak Migelikori:

- Barkatu, oso osorry
nago. Entzun diren hots
desatsegin horiek… Sinets
ezazu oso sorrytuta 
nagoela.

- Lasai —erantzun zion
Migelikok—. Dena dela, egia
esango dizut. Hasieran
pentsatu dut zaldiren batek
bota zituela.

UMOREGIROAN
Kike Amonarriz

*Izena

Hil

Hala ere

Zakur

Egoki

Izukaitz

Gitarra 
jo-tzeko pieza

Sistema
optiko

Partaide

Gipuzkoako
herria

Dauka

Bizkaiko
herria

Tona

Aditu

Burugabe,
zoro

Tatuajea
egin

A birritan

Gizonezko
izena

Lutezioa

Joan den
gauean

Karta joko

Arto hitz-
elkartetan

Lurra lantzeko
lanabes

Aluminioa

*Deitura

Kanpo

Hodeitsu

Oihal fin

Arreske

Pastel 
handia

Hodei arteko
argiune

Erregela

Atarte,
atalase

Atzizki feme-
ninoa

AA
ERAIL

ALTA
KONZI

OIARTZUN
DUXORO

SESTAOT
AAMUS

TARTALU
ITURBE

ATATARI
OSTARTE

ARAUTUL

Maria Isabel Hurtado
Dermatizista

e-maila: mi.hs@euskalnet.net

GIARTZU DERMOESTETIKA ZENTROA
Espainiako Azaleko Estetika Konpontzailearen Taldeko kide

Azalaren zahartzearen kontrol zientifikoaren unitatea.
Boni Laskurain 3 BERGARA

943 76 35 71 

ESTETIKA PROFESIONALEKO KONTSULTA

Geroz eta urte gehiago bizi
izatea oso positiboa da; dena
dela, 115-120 urteetara osasun
txarrarekin eta norbaiten lagun-
tzaren beharrarekin heltzen
bagara ez da positiboa izango,
ez gure familiendako ezta gizar-
tearendako ere. Urte asko bizi
izateak esan nahi du pertsona-
ren gorputza eta burua aktibo
egotea.

Horren alde lan egiteko,
Ameriketako Estatu Batuetan
“Antiaging Medicin” sortu zen,
espezialitate berri bat prebenti-
boa eta diziplina askotarikoa
dena, non zientzialari eta espe-
zialistek osatutako lantaldeak
jarraipen zientifiko eta pertso-
nalizatua egiten dion zahartze-
aren prozesu naturalari. Horren
helburua da bidean aurki dai-
tezkeen desorekak konpontzen
joatea.

Zientzialari talde horrek ema-
ten dio prestakuntza dermatizista
taldeari, eta euren lantaldekoak
dira.

Dermatizista da Estetikan
titulua duena eta urtetako espe-
rientziaren ondorioz, Unibertsi-
tatean Zahartzearen Kontrol
Zientifikoa Espezialitateko ikas-
ketak egin dituena. Gainera,
Espainiako Estetika Konpon-
tzailearen Taldeko kide dena.

Goi mailako zientzialariek,
mediku espezialistek eta  der-
matizistek talde bat osatzen
dute, bizitza osoan azala eta
osasuna zaintzeko.

Azalaren zahartzearen kon-
trol zientifikoaren pro-
gramak edo Derm-Antia-

ging  sortzen dira: 
zientziaren ebidentzietan

oinarrituriko berrikuntza tera-
peutiko eta diagnostiko kon-
kretu batzuen moldaketetatik;
horiek “Anti-Anging Medicine”
esparruan garatuak izan dira.
Hainbat erakundek bultzatu dute
azalaren zahartzear goiztiarra
prebenitzeko pausoak ematea.
Horien artean Osasunerako
Mundu Erakundea dago.

Herrialde garatuetan bizi-
iraupena asko handitu da, Espai-
nia da Japoniaren ostean mun-
duko biztanleriarik zaharrena
duena. Hori guztia da elikadura
hobea eramatearen, higiene ohi-
turak gehiago zaintzearen, bizi-
tza estilo osasungarriagoa era-
matearen eta medikuntzaren
aurrerapenen ondorioa.

Fisiologia eta genetikako
ikerkuntzen arabera oraindik
urruti gaude euren helburu
den 120 urteetara heltzeko
(batzuek 130 dela diote).

Azalaren zahartzearen kontrol 
zientifikorako taldeko (SEED) zientzilariak.

Azalaren zahartzearen 
kontrol zienti koa
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ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Harpidedunen

txokoa

Hauek izan dira 
aurreko zozketako irabazleak. 
Zure izena zerrendan badago,

ZORIONAK!

BALDINTZAK

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

Elgetako ESPALOIA

KAFE ANTZOKIAN,

ekainaren 17an, TXUMA

MURUGARREN

Nire anaiaren kotxeko

argiak disko

aurkezpenerako bi

gonbidapen 

(saridun

bakoitzarendako bi).

• M. Jesus Perez

(Bergara)

• Arantxa Garmendia

(Bergara)

• KKOODDAAKK  AADDVVAANNTTIIXX argazki
kamera.

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

• ISTILU etxeko kamiseta bat.

Ekainaren 20a: 048 zozketa

047

zozketa

Ekainaren 20ko sariak

Sariak astero!
Astelehenean, ekainak 20, sari hauek izen-abizenak izango dituzte. 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke sari hauen irabazleetako bat!

TUNISIARA BIDAIA ZORAGARRIA!
Bi lagunendako bidaia zoragarria zozketatuko dugu irailean,

ASTELEHENEKO GOIENKARIAren harpidedunen artean. Zorte on!

Laguntzailea:

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

Harpidedun egiteko:

Harpidetza kuota, 35 euro
2005 osoko harpidetza kuota.

Kuota:

Mundumirako opariak 

‘EUSKAL HERRIA’
aldizkarirako
urtebeteko lau
harpidetza
• Imanol Ugarte 

(Oñati)
• Iratxe Zeziaga 

(Arrasate)
• Unai Aramendi 

(Oñati)
• Mirari Garate 

(Eskoriatza)

MUNDUMIRA
jaialdiko hiru
kamiseta
• Arantza Galdos 

(Arrasate)
• Jesus M. Igartua 

(Oñati)
• Iñigo Zaitegi 

(Bergara)

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

(Arrasate)
• M. Pilar Aranburu 

(Bergara)
• J. Antonio

Auzmendi 
(Arrasate)

• Josune Zubia 
(Eskoriatza)

• Igor Basauri 
(Bergara)
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‘Goenkale’-ko Maialen,
Arrasateko Ainhoa Garai

EGUBAKOITZA, 17 / 21:00 eta 22:30 
‘Ilunpean’

Txirri, Mirri eta Txiribiton
Junior pailazoak, asteburuan 

Hilaren 12an, Mirri-tel izeneko ikus-
kizuna aurkeztu zuten Elgetako Espa-
loian Txirri, Mirri eta Txiribiton

Junior pailazoek. Ordubeteko emanaldia
egin zuten eta Goiena Telebistak dena gra-
batu zuen oraingo asteburuan eskaintzeko.

ASTEBURUA, 18 eta19 / *Ikus beheko taulan
Txirri, Mirri eta Txiribiton

Ikasturtea amaitzear egonda,
gainbegiratua egiteko garaia

Ikasturtea amaitzera doala-eta, Harmai-
latik saioak azken urtearen gainbegira-
tua egingo du. Gure taldeek denboraldia

nola amaitu duten ikusiko dugu, baita irudi
politenen bilduma ere, eta beste hainbat kon-
tu, ikasturteari egingo diogun gainbegiratuan.

ASTELEHENA, 20 / 21:30 eta 23:00
‘Harmailatik’

Bergarako herria izango da
protagonista, martitzenean

Alberto Gorritibereak zuzentzen eta
aurkezten duen Debarri saio ere iritsi
da azken txanpara. Bergarako kontuak

izango dituzte berbagai martitzenean. Alber-
tok, Bergarako alkate Vitoriano Gallastegi
elkarrizketatuko du.

MARTITZENA, 21 / 21:00 eta 22:30

‘Debarri’

Ainhoa Garaik trikitixa jotzen du,
ETBko Goenkale telesaileko aktorea
da, eta gainera, zuzenbide ikasketak

egiten dabil Donostian. Horren guztiaren
gaineko galderak erantzungo ditu gaur,
Ilunpean saioan. 

GOIENA TELEBISTA / Posta elektronikoa: goitb@goiena.com • Telefonoa: 943 71 23 95

ASTELEHENA 20 MARTITZENA 21 EGUAZTENA 22 EGUENA 23

13:20 Baneki
13:50 Marrazki 

bizidunak:
Sherezade eta
Lazkao Txiki

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Behazulo
15:00 Chiloé
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki

bizidunak
21:00 Ilunpean:

Ainhoa Garai
21:30 Eguzki lore:

Basurdearen ehiza
22:00 Berriak
22:30 Ilunpean
23:00 Eguzki lore
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

11:05 Behazulo 
11:35 Baneki 
12:00 Marrazki 

bizidunak:
Sherezade

13:10 Harmailatik:
Oñatiko lasterketa

13:40 Marrazki 
bizidunak:

Lazkao Txiki
14:00 Ilunpean
14:30 Mundumira
15:05 Txirri, Mirri eta

Txiribiton Junior
16:00 Baneki
16:30 Jaun ta jabe
17:00 Klip@
17:15 Behazulo
17:45 Ordubetez
18:45 Marrazki 

bizidunak:
03 Patrulla eta
Lazkao Txiki

20:00 Chiloé
20:30 Klip@
20:45 Eguzki lore
21:15 Emisio amaiera

11:05 Txirri, Mirri eta
Txiribiton Junior

12:00 Marrazki 
bizidunak:

03 Patrulla
12:55 Marrazki 

bizidunak:
Lazkao Txiki

13:15 Ordubetez
14:20 Eguzki lore
14:50 Klip@
15:10 Txirri, Mirri eta

Txiribiton Junior
16:05 Chiloé
16:35 Marrazki 

bizidunak:
Sherezade

17:45 Klip@
18:00 Baneki
18:30 Baneki
19:00 Ilunpean
19:30 Marrazki 

bizidunak
20:15 Jaun ta jabe
20:45 Harmailatik:

Oñatiko lasterketa
21:15 Mundumira
21:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:

Sherezade eta
Lazkao Txiki

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Ilunpean
15:00 Eguzki lore
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki

bizidunak:
Sherezade eta
Lazkao Txiki

21:00 Baneki
21:30 Harmailatik:

Urteari begiratua
22:00 Berriak
22:30 Chiloé
23:00 Harmailatik
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:20 Baneki
13:50 Marrazki 

bizidunak:
Iratxo Magikoa

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Harmailatik
15:00 Mundumira
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki 

bizidunak
Iratxo Magikoa

21:00 Debarri:
Bergara

22:00 Berriak
22:30 Debarri:

Bergara
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:

Sherezade eta
Lazkao Txiki

14:15 Berriak 
Aurrerapena

14:30 Debarri:
Bergara

15:30 Berriak 
Aurrerapena

15:45 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki

bizidunak:
Sherezade eta
Lazkao Txiki

21:00 Chiloé
21:30 Jaun ta jabe
22:00 Berriak
22:30 Chiloé
23:15 Jaun ta jabe
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

13:50 Marrazki 
bizidunak:

Iratxo Magikoa
14:15 Berriak 

Aurrerapena
14:30 Chiloé
15:00 Jaun ta jabe
15:30 Berriak 

Aurrerapena
15:45 Klip@

19:30 Emisio hasiera
19:35 Gaurkoak
19:45 Klip@
20:00 Berriak
20:30 Marrazki 

bizidunak:
Iratxo Magikoa

21:00 Baneki 
21:30 Behazulo
22:00 Berriak
22:30 Harmailatik:

Urteari begiratua
23:00 Behazulo
23:30 Gaurkoak
23:45 Emisio amaiera

EGUBAKOITZA 17 ZAPATUA 18 DOMEKA 19

Ekainaren 17tik 23raASTEKOPROGRAMAZIOA/

13:20
Baneki

15:05
Pailazoak

21:15
Mundumira

21:30
Harmailatik

21:00
Debarri

21:00
Chiloé

21:30
Behazulo

PPk eskatu du Lorenzo
Milaren dimisioa
PPk eskatu du Lorenzo
Mila Telediario 2 albistegi-
ko aurkezlearen dimisioa,
PP Batasunarekin konpara-
tu duelako. PPk erakutsi
duen manifestazioetan ari-
tzeko joeragatik alderatu
zuen Batasunarekin.

Lur Telebista Digitala

Indarrean da Lur Telebista
Digitalaren Legea.
Ondorioz, Espainiako
gobernuak eman ahal izan-
go ditu telebista analogiko-
etako lizentzia berriak.  

Argiñanok Zarautzen
grabatu du saioa
Argiñanok Zarauzko hon-
dartzan grabatu ditu Karlos
Arguiñano en tu cocina
saiorako 20 kapitulu.
Astelehenetik aurrera
emango dituzte Tele5en. 

TELEBERRIAK

Zerkaosteta, 1 eta 2 • ARRASATE • Tel.: 943 79 27 27 / 943 79 13 55 

w w w . l a s a g a b a s t e r . c o m
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SUKALDEAK:
ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43 
OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
BAINUAK:
ARRASATE: Zarugalde 52 / 943 79 99 42

Zenbat sorosle egoten
zarete batera?

Uztailean bi egoten dira,
goizean bat eta arratsaldean
bi; abuztuan eta irailean
bakarra egoten da. Gainera,
beste sorosle bat behar dute
aurtengo udarako, beraz,
interesa duenak Arrasateko
igerilekuan galde dezake.

Betetzen ditu jendeak
igerilekuko arauak?

Ez beti. Dutxatzea
derrigorrezkoa da, baina
eguzkia hartzera doazela-eta
ez dira dutxatzen, eta
dutxatu gabe sartzen dira
gero uretara. Barruan
arropa jantzita ere ezin da
ibili, baina nikiak soinean
dituztela sartzen dira asko. 

Asko ligatzen da
sorosle izanda?

Nik ez, behintzat. 
Hondartzan ala

Antzuolako igerilekuan
nahigo lana?

Antzuolako igerilekuan,
duda barik. Gainera,
hondartzako sorosle izateak
ez nau erakartzen.

Ze arrisku bizi izan
dituzu?

Behin, igeri egiten ez
zekien lagun bat sartu zen
ur handitan, eta hura
ateratzera sartu behar izan
nuen. Tranpolinekin kolpe
dezente hartzen ditu jende-
ak; zauriak sendatzea ere
askotan egokitu izan zait.

Honezkero jendearen
ohiturak ere ondo ezagu-
tuko dituzu, ezta?

Fijatu egiten zara eta
badakizu nor zenbat aldiz
joaten den igeri egitera,
toaila non uzten duten eta
horrelakoak.

Digestioa ondo eginda
sartu behar da uretara?

Okerragoa da bero
handia egiten duenean
eguzkia hartzen egon eta
kolpean uretara sartzea.

Gozogile ala sorosle
nahiago?

Sorosle. Pastelak bana-
tzen ibiltzen naiz tarteka,
baina egiten ez. Gainera,
nahiago dut ez ikasi, hona
lotuko naute bestela eta.

Z
enbat denbora egin
duzu sorosle
Arrasateko igerile-
kuan? Lau uda egin

ditut eta aurtengo urte osoa. 
Noiz zabaltzen dituzte

kanpoko igerilekuak?
Hil honen 19tik irailaren

11 arte zabalduko dituzte,
oker ez banago. Hala ere, ni
ez naiz aurten egongo.
Aurtengo uda beste gauza
batzuk egiteko aprobetxatu
nahi dut. Oso gustura
ibili naiz, baina
nahiko lan lotua
da eta momen-
tuz, behintzat,
nahikoa dut. 

Estresik
eragiten du
sorosle lanak?

Azken
urteotan

Soroslea

Arrasaten bakarrik daude
kanpoko igerilekuak eta
giro ona egiten duenean
jende asko joaten da.
Horrek, batzuetan, estresatu
egiten du.

Zenbat aldiz jo behar
izaten duzu txilibitua?

Askotan. 
Egiten dizute kasurik?
Bai, normalean bai.

Gaztetxoek batzuetan
apropos egiten dute sorosle-

aren aurka, baina tira...
Berdina da lana

kanpoko eta barru-
ko igerilekuan?

Ez. Barrukoetan
lasaiago zaude;
kanpokoetan jende
gehiago dago eta
arreta handiagoa

jarri behar
duzu.

Batzuentzat eguraldiak
markatzen du udaldia-
ren hasiera, besteentzat

paga-dobleak, edo oporrak
lotuta izateak. Niretzat,
Elorrion bizi den debagoien-
dar honentzat, uda hasten da
Musikaire abiatzen denean,
hau da, gaur bertan. Sei
asteburu iraungo duen
kulturaren mazedonia, mota
askotako musika, dantza eta
antzerkiz atondua. Aire
librean eta debalde. Debagoie-
netik joateko anima zaitezten,
kopiatuko dut hemen aurten-
go programaren atarikoa:

“Gero San Joan izango zen
jaia, ezarri zuen kristautasu-
nak udako solstizioaren
gainean, hau estaliz. Urteko
egunik luzeenak dira sasoi
honetan eta, eguzkiaren argia
izanik biziaren iturri, gure
arbasoek jai handia ospatzen
zuten solstizioan. Eguzki
sartze orduan, su handiak
pizten zituzten eta haien
inguruan aritzen ziren
dantzan eta kantuan.

Soka beretik, Musikaire
ere ospakizuna da, uda giroa
gozatzeko aukera, kalean, aire
librean, Elorrion. Eta honek
esan nahi du: paraje eder,
txoko ezkutu, baseliza,
jauregi…

Aurtengo edizioan, dantzak
izango du parte handia progra-
man. Lau egunez jarraian,
emango dira, plaza ondoko
oholtza handian, lau dantza
ikuskizun, elkarren artean oso
ezberdinak, osagarriak. Hortik
aurrera, ohi bezala osatu dugu
mazedoniaren atal berria,
askotariko musikarekin, eta
kale antzerkiarekin.

Zatoz zu ere festara.
Aurkituko duzu gozatzekorik.
Eta dena doan da”.

MIKEL IRIZAR
www.goiena.net/blogak/piperrautsa

Udaldia

PIPERRAUTSA

“Ekainaren 19tik irailaren 11 arte egongo
da zabalik Arrasateko kanpoko igerilekua”

“Digestioa egin gabe uretara sartzea 
baino okerragoa da bero egiten duenean
eguzkia hartzen egon eta kolpean sartzea”

“Askotan jo behar izaten dut txilibitua, 
eta jendeak kasu egiten du, gehienetan”

Antzuola / 24 urte / Arrasateko igerilekuko soroslea

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA
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