
BARRUAN, GEHIGARRI BEREZIA: GABONETAKO OPARIAK EGITEKO GIDA

DEBAGOIENA/4-5 • HERRIZ HERRI/6 • IRITZIA/8 • KIROLA/10 • NON-ZER/16-17 • SAILKATUAK/18 • ESKELAK/19 • DENBORA-PASA/20 • TELEBISTA/22

Jostailurik
egokiena,
seguruena

ASTEKO GAIA: JOSTAILUEN AUKERAKETA

Gabonak gerturatu ahala jostai-
luen salmenta kopuruak gora egi-
ten du; kontsumitzaileen %84k
data hauetan erosten dituzte ume-
endako jostailu gehien.

Ikerketa baten arabera,
gehien oparitzen diren jostailuak
puzzleak (%72) dira; jendeak
bideo jokoak gehiago saltzen dire-
la uste badu ere. 

Jostailuak erosterakoan,
segurtasunari erreparatu behar
zaio. Horretarako aholkuak ema-
ten dituzte adituek: kutxak eta eti-
ketak arretaz aztertzea, argibi-
deak egiaztatzea, jostailu elek-
trikoek segurtasun arauak
betetzea... Bestalde, adin bakoi-
tzerako jostailu egokiak zein
diren ere jakinarazi digute. /3

Erosi aurretik jostailuak tentuz aztertu behar dira. IRATI AGIRREAZALDEGI

SANTUEN
INGURUKO

OSPAKIZUNAK

IGERIKETA
Gipuzkoako Ligaren
barneko txapelketa
egingo dute bihar /10

OÑATI
Babesle eta jantzi
berriak aurkeztu
ditu Aloña Mendik /6

IÑIGO TRUEBA / HARREMAN
“Gabonetan ez ezik, ibarrekook
urte osoan gara solidario
herrialde behartsuenekin” /7

URKULU: JARDUNALDIAK EGIN DITUZTE ADITUEK ARETXABALETAN /4
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Kontsumitzaileen
%84k Gabonetan eros-
ten dituzte jostailuak

Gehien oparitzen
diren jostailuak
puzzleak dira

Jostailuen kutxak
eta etiketak arretaz
aztertu behar dira

Adin bakoitzerako
jostailu egokiak
aukeratzea komeni da

BERGARA ETA GATZAGA

Saharara bidaltzeko produktuak
batzen dihardute Debagoieneko
elkarteek. Egunotan, Bergaran
eta Gatzagan ekingo diote horri. 

Hala, Bergaran, Bubisher
elkarte sortu berria atuna, azu-
krea eta konpresak batzen hasi-
ko da. Leintz Gatzagan hasiak
dira jostailuak batzen, Labidea
dendan, hain zuzen. /6

Sahararako janaria
eta jostailuak
batuko dituzte

ARRASATE

Denetariko erakunde, alderdi
politiko eta elkarteek bat egingo
dute bihar, zapatua, Jon Agirre
preso debagoiendarra aske utz
dezatela eskatzeko manifesta-
zioan. Herriko Plazan batuko
dira, 19:00etan. 

Agirreri 92. artikulua aplika
diezaiotela eskatuko dute, gai-
xotasun mota asko eta larriak
dituelako.  /6

Jon Agirre aska
dezatela eskatuko
dute manifestazioan

DEBAGOIENA

Arbizelaiko zubia —Arrasatetik
Aretxabaletara— izango da AP-
1eko zati ikusgarriena, eta lanak
datorren hilean hasiko ditu
Aldundiak. Izango duen itxura-
ren irudiak daude orriotan.

Hain lan ikusgarria da, bere-
ziki zazpi pilareen arteko biren
artean 140 metroko distantzia
egongo delako. Horrek kablez
babestu beharra ekarriko du. /5

Arbizelaiko zubia,
AP-1eko zatirik
ikusgarriena

ZARUGALDE 25 • ARRASATE • Tel.: 943 77 18 35
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Kalitatezko ametsak

Koltxoi dendak
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Non:
Arrasateko Amaia Antzokian.

Noiz:
Abenduaren 23an, ostiralean, 20:00etan.

THE SOUND 
OF GOSPEL
The Black Heritage Choir

Iparramerikako Musika Erlijiosoaren historia aztertzen du
produkzio honek; afrikar jatorriko musika, landa soroetakoa,
Espiritu Beltzarena eta Gospel-a.
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IRATI AGIRREAZALDEGI

Haurrak jolasa berea du,
dio esaerak; eta Gabo-
nek ere berea dute jos-
tailu dantza. Olentzero

eta Erregeen aitzakian, telebis-
tan ez da jostailuen iragarkirik
falta; saltokietan ere, turroi eta
langostinoen artean, era guztie-
tako jostailuak aurki daitezke.

Eroskiren Idea Sana Behato-
kiak egindako ikerketa baten
arabera, kontsumitzaileen %84k
Gabonetan erosten dute jostailu
gehien.

Ikerketa horrek berak dio
kontsumitzaileen %71k uste dute-
la umeek eurek aukeratzen dute-
la zein jostailu nahi duten; beraz,
jostailuak ez direla erosten segur-
tasun irizpideei erreparatuta, eta
ez dela aukeraketa arduratsurik
egiten. Erosteko orduan, saltoki
handiak eta jostailu denda txi-
kiak aukeratzen dituzte, batez
ere, jostailu saltoki handien
aurretik.

Ikerketa 18 eta 65 urte bitar-
teko 400 gizon-emakumeren arte-
an egin da Espainian; eta erosle-
en sexuari erreparatuta jostai-
luen aukeraketan hainbat
ezberdintasun suma ditzakegu:
emakumeek nahiago dute tradi-
ziozkoak, didaktikoak eta solida-
rioak opari egitea; gizonezkoek,
aldiz, kanpoan jolasteko jostai-
luak, teknologikoak eta elektro-
nikoak aukeratzen dituzte.

Jendeak alderantzizkoa uste
badu ere, gehien oparitzen diren
jostailuak puzzleak dira (%72);
haien ostean daude kirol joko-
ak (%61) eta eskulan eta erai-
kuntza jolasak (%60). Gehienen
ustetan, bideo kontsolak eta
bideo jokoak saltzen dira gehien,
baina horien salmenta %31 eta
%38 da hurrenez hurren. EAE
da kirol jolas gehien saltzen den
autonomia erkidegoa: %70, hain
zuzen ere.

Jolasa izan ohi da umeen
lehen hizkuntza, eta jolasean ego-
ki jarduteko jostailu egokiak
aukeratzea ez da umearen esku-
tan soilik laga behar. Hizkuntza
aipatu dugunez, Euskarazko Pro-
duktuen Katalogoa atera du
Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta,
besteak beste, jostailu eta joko-
en berri ematen dute.

JOSTAILU AHOLKULARITZA
Jostailu egokia aukeratzeko,
Eroski hipermerkatuetan ahol-
kularitza zerbitzua ipini dute
urtarrilaren 5a bitartean. Hala,
adituek ume bakoitzarendako
aproposa den jostailua aukera-
tzen lagunduko diete erosleei.

Haurrendako oparirik onena
segurtasuna dela diote adituek, eta
opari seguruak eskuratzeko hain-
bat aholku ematen dituzte.

Hala, jostailuen kutxak eta eti-
ketak arreta handiz aztertu behar
dira erosi aurretik; izena, mar-
ka erregistratua, fabrikatzailea-
ren eta Europako Batasun barru-
ko inportatzailea ageri direla
ziurtatu behar dugu. 

Argibideak egiaztatu egin
behar ditugu; erabilera, ezaugarri
eta segurtasun arauen gaineko
informazioa agertu behar da. Izan
ere, adin eta testuinguru jakin

MIKEL LUPIAÑEZ

Jostailuak erosteko askotariko saltoki handiak eta espezializatutako jostailu dendak aukeratzen ditu gehienetan jendeak.

Jostailu onena da segurtasun
arau guztiak betetzen dituena
Kontsumitzaileen %84k Gabon sasoian erosten dute umeendako jostailu gehien 

Adin bat,
jostailu bat

Jostailuak ikertzeko,
barre egiteko eta
garatzeko bidea
eman behar dio

umeari

0-2 URTE
Mugi daitezkeenak, uretako
jokoak, pilotak, pieza jola-
sak, goma eta ehunezko pan-
pinak, eraikuntza jolas sin-
pleak, automobil handiak
eta trizikloak. 

2-5 URTE
Hiru gurpileko bizikletak,
auto txikiak eta trenak, erai-
kuntza eta pieza jolasak,
puzzleak, ipuinak, grabagai-
luak, telefonoak, margoak,
plastilinak, mozorrotzeko
jantziak, arotz-bankua,
sukalde txikiak eta musika
tresna errazak.

6-10 URTE
Bizikletak, gomak, uztaiak
(aroak), monopatinak,
baloiak, autoak, eraikuntza
jolasak, mekanoak, tren eta
auto elektrikoak, puzzleak,
musika tresnak, panpinak,
txotxongiloak, mozorroak,
ikerketarako eta mahai
jokoak eta plastika espresio-
rako eta ordenagailurako
jolasak. 

11 URTETIK AURRERA
Esperimentu jokoak, mahai
jokoak, bizikletak, monopa-
tinak, plastika espresioko
jokoak eta ordenagailurako
jokoak.

baterako egokia dena kaltegarri
izan daiteke beste baterako. Hala,
jostailua desmunta daitekeenean
eta 36 hilabetetik beherako ume
batendako bada, egiaztatu behar
dugu piezak nahiko handiak dire-
la ahoan sartuz gero ez irensteko.

Jostailu elektrikoak hauta-
tuz gero, arriskuak baztertu eta
segurtasun arau argi eta zehatzak
eskatu behar ditugu.

Jostailuak estimulatzailea
izan behar du beti; umeari iker-
tzeko, barre egiteko eta garatze-
ko bidea emango diona. Izan ere,
haurrek dibertitzeko jolas egiten
dute, ez ikasteko bakarrik. Gai-
nera, beste ume batzuekin jolas-
teko bidea eman behar die.

Haurren esku jostailu ego-
kiak ipiniz gero, eurek aurkitu-
ko dute ondoren horiekin ondo
pasatzeko bidea.

Zure konfiantzazko multi-marka kontzesionarioa

Aitziturri 1 • Bergara
T: 943 76 18 71 • F: 943 76 58 22

www.bergaracars.com
bergarcars@yahoo.es

BMW 120 D . . . . . . . . . BERRIA
BMW 320 I . . . . . . . . . . BERRIA
BMW 320 D . . . . . . . . . . . 2005
BMW X3 D . . . . . . . . . . BERRIA
BMW 320 D . . . . . . . . . BERRIA
BMW M3 . . . . . . . . . . . . . 2003
VW TOUAREG. . . . . . . HAINBAT

VW PASSAT TDI . . . . . . . . 2003
MB ML 320. . . . . . . . . HAINBAT
BMW 320 D TOURING. . . . 2003
BMW 330 D TOURING. . . . 2002
AUDI A4 TDI AVANT . . . BERRIA
AUDI A6 3.0 TDI . . . . . . BERRIA
AUDI TT 1.8T. . . . . . . . . . . 2002
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Urkuluk gero eta erabiltzaile
gehiago dituela ikusita, eta jaki-
nik Aizkorri-Aratz parke natu-
ralaren sarbide izango dela etor-
kizunean, ingurua txukundu eta
erabilera arautu beharra dagoela
ikusi du Udalak. Horren guztia-
ren berri emateko jardunaldiak
egin ditu astean, eta inguruko
baserritar, auzo alkate eta herri-
tarrek gogotsu jarraitu dituzte.

ERABILERA OREKATUA
IKT enpresa publikoak Urkulu-
ko agrosistemaren ikerketa egin
du, eta horren berri eman zuen
Juan Andres Gutiérrezek. Dagoe-
neko hainbat konponketa egin
dituzte: errepidea asfaltatu eta
eserlekuak eta kirola egiteko
guneak jarri. IKT enpresako or-
dezkariaren esanetan, ingurune
aberatsa aprobetxatzeko ibilbi-
deak proposatu dituzte, Urkulu-
ri aldaketarik eragin barik. Hiru
proposamen egin zituen IKTk:
paisaia hobetu, nekazaritza eta

abeltzaintzari lotutako lanak bul-
tzatu eta erabilera publiko ore-
katua bultzatu.

Aldundiko Parke Naturalen
arduradun Iñaki Aizpuruk Aratz-
Aizkorri parke naturalean Urku-
luk izango duen eginkizunaren be-
rri eman zuen. Parkeko 947 hekta-
rea Aretxabaletako lurrak izango
dira. Lurren jabeak kezkatuta

azaldu ziren, errealitatearekin
zerikusirik ez duen ikerketak zi-
rela esanaz eta parkeak debekuak
ekarriko dizkiela gaineratuz.

AISIALDIA ETA NATURA-GUNEA
Eguaztenean, Arabako Foru
Aldundiko Ingurumen ardura-
dun Elena Gómez-Chico gonbi-
datu zuten Uribarri Ganboako

urtegi eta parkeen gaineko egi-
tasmoen berri emateko. 10 urteo-
tan egindako lanaren fruituak
erakutsi zituen eta oso positibo-
tzat baloratu.

Kiko Álvarez Naturgintza
fundazioko kideak Udal, aditu,
ekologista talde eta beste hain-
batekin adostuta, Urkulurako
egin duten proiektuaren berri
eman zuen. Helburua da aisial-
dirako gertatutako ingurunea
natura-gunearekin bat egitea,
behar den moduan. Lau lan ildo
ezarri dituzte: ur bazter eta ingu-
ruak egokitzea, fauna babesteko
baliabideak jarriz; Arrasate eta
Arantzazu arteko erromes ibil-
bidea txukuntzea; landaretza
berrezartzea; eta baserri inguru-
nearen gaineko plana egitea.

Ur bazterrak txukuntzeak
izango du lehentasuna, eta ur in-
guruko landaretza berritzen hasi-
ko dira: sasiak moztu, zuhaixkak
landatu… Horma jarriko dute
Urtegi erdian dagoen irlan hegaz-
tiak babesteko. Hegaztien joan
etorriak jarraitzeko hiru behatoki
jarriko dituzte, eta beste hiru
argibide-taula Urkuluren, hegaz-
tien eta heze guneen berri ema-
naz. Azken urteotan gero eta txo-
ri gutxiago datozela negua pa-
satzera ikusi dute, gainera. Hori
zergatik den aztertu eta baliabi-
deak jarriko dizkiete: irlak, koka-
leku naturalak eta babesguneak.

Urkulu urtegi ingurua biziberritzeko
egitasmoen berri eman dute asteon

MIRARI ALTUBE

Urkulu urtegiaren gaineko
informazio jardunaldiak
antolatu zituen Aretxabaletako
Udalak. Urkuluko inguruneak
daukan garrantzia azpimarratu
eta Aizkorri-Aratz parke natura-
la egiterakoan izango duen
eginkizuna azaldu zituzten.

Aizkorri-Aratz parkean izango duen pisua eta onartutako proiektuak argitu dituzte

MIRARI ALTUBE

Elena Gómez-Chico (Arabako Foru Aldundia), Arritxu Oliden (Aretxabaletako Udala) eta Kiko Álvarez (Naturgintza fundazioa).

Aisialdirako
gertatutako

inguruneak natura-
gunearekin batu

gura dituzte

“Sortutako patronatuak onartu
barik ez da ezer egingo parkean”

Parkeen kudeaketa zelan egiten duten argitu gura izan
zuen Aldundiko ordezkariak. Eusko Jaurlaritzak izen-
datzen du gunea parke natural, eta gero, Aldundiak

kudeatu. Hala ere, patronatuak eratzen dituzte kudeaketan
laguntzeko, eta udal, nekazari sindikatu, mendizale eta
ehiztari talde eta beste hainbat talderen ordezkariak elkar-
tzen dira. Parkeko ekintza planak zein aurrekontuak ezin
dute aurrera egin patronatuak onartu barik.

IÑAKI AIZPURU
FORU ALDUNDIKO PARKE NATURALEN ATALEKO BURUA

“Ur bazterrak egokitzeko 259 mila
euroko aurrekontua onartu dugu”

Urkulu biziberritzeko asmoarekin deitu zion Udalak
Naturgintza fundazioari. Azken horrek egindako
proiektua onartuta daukate eta ur bazterrak egoki-

tzeari eman diote lehentasuna. Lanok egiteko 259 mila
euroko aurrekontua dauka onartuta Udalak, eta lanak
egiteko lehiaketa deialdia egin ostean proposamenak azter-
tzen dabil. Dirulaguntzak jasoko ditu, gainera, bai Eusko
Jaurlaritzatik, bai Aldunditik, bai Euskadiko Kutxatik.

ARRITXU OLIDEN
ARETXABALETAKO ALKATEA

“Hegaztiek negurako Gipuzkoan
duten toki aberatsena da”

Urkulurako proiektua egin duen Naturgintza fun-
dazioko arduradunaren esanetan, hegaztiek negua
pasatzeko Gipuzkoan duten tokirik aberatsena da.

127 espezie elkartzen dira Urkulun. Hala ere, azken urte-
otan behera egin du espezie bakoitzeko txori kopuruak;
asko, gainera. Orain urte batzuk 1.000 inguru elkartzen
ziren, orain urte bi 400 eta iaz 300. Hortaz, ingurua zain-
du beharra dagoela aipatu zuen, eta hobekuntzak egin.

KIK0 ÁLVAREZ
NATURGINTZA FUNDAZIOAREN PROIEKTU ARDURADUNA

Maalako Errabala, 13  
ARRASATE

943 79 50 78
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B. CASADO 
ITURGINTZA

Negozioa saldu 
edo alokatzen da 

(350 metro karratuko lokala bi solairutan banatuta)

LIKIDAZIO OSOA
Otalora Lizentziaduna 4, behea ARRASATE

Tel.: 943 79 68 82

• Eguna: 
igandea, 
abenduaren 18a.

• Ordua: 
17:00etan.

• Lekua: 
Bergarako Udal
Pilotalekuan.

ASPEPELOTA 

Goi mailako 
pilota 
ikuskizuna

Karibera bidaia gaur emango
du ‘Asteleheneko Goienkaria’-k
Irabazlearen izena hilaren 19an jakinaraziko dute

GOIENKARIA

Karibera bidaia zozketatuko du
Goienak gaur, egubakoitza, Aste-
leheneko Goienkaria-ren harpi-
dedun guztien artean. Eta ira-
bazlearen izena hilaren 19ko Aste-
leheneko Goienkaria -n
jakinaraziko dute. Astekari
horrek 4.700 harpidedun ditu, eta
euren fideltasuna eskertuko du
Goienak bidaia horrekin. 

Iberia bidaia agentziak anto-
latu du bidaia. Madrildik Domi-

nikar Errepublikara hegaldia,
lau izarreko hotelean egonaldia
eta zazpi gau daude, besteak bes-
te, bidaiaren barne.

ORAIN ARTE, 614 SARI
Asteleheneko Goienkaria-k aste-
ro zozketatzen ditu sariak: ikus-
kizunetarako sarrerak, liburuak,
diskoak, DVDak, etxetresna elek-
trikoak… Orain arte, 614 sari
banatu ditu guztira. Eta bidaiak
ere opari egin dituzte: uztailean,
Tunisiara; eta orain, Karibera.

DEBAGOIENEANLABUR

Jose Luis Martinez de Ubago kardiologoari
azken agurra egin zion Arrasatek
Jende asko batu zen Jose Luis Martinez de
Ubago kardiologo arrasatearraren aldeko
hileta elizkizunetan, astelehenean. Besteak
beste, Juanito Arriaran —bihotza trans-
plantatu zioten— hark tratatu zuen, eta herri-
kideei eman zien tratu bikaina eta herriari
zion maitasuna azpimarratu zituen. Ubago
egubakoitzean hil zen. Bihotz gaixotasunen
arloan, Estatuko aditu handienetakoa zen.
Gipuzkoan 30.000 ebakuntza egin zituen.

Matz-Errekak ate automatikoak egiteko
lantegia ireki berri du Bergaran
Antzuolako Matz-Errekak lantegi berria inauguratu zuen joan den
astelehenean Bergarako San Juan industria-gunean. Oinezkoen-
dako ate automatikoen negozioa eraman dute hara. Leku falta eta
hobeto antolatzeko premiagatik eraman dute negozio hori Ber-
garara. Bi milioi eurotik gorako inbertsioarekin, 2.000 metro koa-
droko pabilioia eraiki eta hainbat berritasun egin dituzte.

Arbizelaiko zubia (560 metro) AP-
1 autobideko zatirik ikusgarrie-
netako bat izango da, eta datorren
hilean eraikitzen hasteko asmoa
du Foru Aldundiak. 

Arrasatetik Gasteizera nora-
bidea hartuta, GI-627 saihesbide-

aren ezkerretara egingo dute,
malda-erdi inguruaren gainean.
Handik, zubi moduan pasatuko da
lehen Arbizelai baserria zegoen
gainetik, Telleria auto-eskolaren
eta harrobi zaharraren ingurutik.
Izurieta aldean, berriro malda-
erdia ukitzen du eta han oinarri-
tzen da, eta hor, Izurietako tune-
larekin lotuko da (260 metrokoa).

Berezitasun bat da zazpi pila-
reetako biren arteko distantzia
140 metro dela; horrek ekarri du
zubia kableekin babestu beharra.
Horrela, errepideari, saihesbi-
deari, bidegorriarendako lekua-

ri eta ibaiari ez dio eragiten, eta
ingurumen kaltea txikiagoa da.
Aretxabaletako Udal Hirigintza
arduradunak, Jose Mari Sego-
viak, esaten duenez, Aldundiari
“ahalegin berezia  eskatu
zitzaion, eta egin egin du”, neu-
rri horiek hartzeko.

GI-627 ZATIKO ZABALTZE LANAK
Bestalde, Eroskiko eta Epeleko
biribilen arteko zatiko lanak
erritmo onean doazela dio Foru
Aldundiak. Hala, datorren urta-
rrilerako bukatuta egongo dire-
la aurreikusten dute.

BIDEGI

Gasteizerako noranzkoa hartuta, GI-627 saihesbidearen ezkerretara egongo da zubia, Arbizelai baserria zegoen ingurutik pasatuta.

AP-1eko lan ikusgarriena, Arbizelai
zubia, datorren hilean hasiko dute

LEIRE KORTABARRIA

Arbizelaiko zubia, AP-1 autobi-
deko zatirik ikusgarriena,
datorren hilean hasiko dira
eraikitzen, Arrasate–Eskoriatza
tartearen barnean. Teknikoki
oso lan konplexua da.

Ahalik eta kalte txikien egiteko ahalegin berezia egin du Aldundiak

Eusko Jaurlaritzaren eta Espai-
niako Gobernuak martitzenean
lortu zuten AHTren gaineko akor-
dioa. Finantzaketa modua finka-
tu dute: Jaurlaritzak berari dagoz-
kion lanen dirua aurreratuko du,
eta gero Kupotik deskontatuko du
kopuru hori. Bestalde, Deba-
goieneko lan guztiak Sustapen
Ministerioak egingo dituela ere
finkatu zen.

Gasteiz–Arrasate–Bergara
zatiko lanak 2006 hasieran hasi-

ko dituzte, eta Aramaio, Arra-
sate eta Eskoriatzari eragingo
die, batik bat. Urte bukaeran,
Arrasate–Bergara–Bilbo zatia
egingo du Madrilek.

AHT Gelditu! Elkarlanak
gogor salatu du hitzarmena, eta
bihar, zapatua, batzar orokorra
egingo dute Bergarako kultura
etxean, 10:00etan.

AHTren gaineko akordioa lortuta,
ibarreko zatiari 2006an ekingo diote
GOIENKARIA

Eusko Jaurlaritzak eta Espainia-
ko Gobernuak AHTren gaineko
akordioa lortu berri dute;
horren arabera, Debagoienean
2006 urte hasieran ekingo diete
lanei. AHT Gelditu! Elkarlanak
akordioa salatu du eta batzarra
deitu du biharko, zapatua.
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ANTZUOLA
Anelkarrek Bidezko
Merkataritzako
produktuak jarriko
ditu salgai
Anelkarrek Bidezko Mer-
kataritzako produktuak
saltzeko postua jarriko du
asteburuan, Zurrategin.
Bihar, zapatua, 19:00etatik
20:30era egongo da; dome-
kan, berriz, 12:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara. Janaria, eda-
riak, artisautzako produk-
tuak eta Gabonetako ota-
rreak erosteko aukera izan-
go da.  

Helburua da herrialde
behartsuei modu duinean
laguntzea. Gainera, gogo-
rarazi nahi dute Arrasaten
urte osoan dagoela pro-
duktu horiek erosteko
aukera. /AINTZANE IRIZAR

LEINTZ GATZAGA
Saharako
gaztetxoendako
jostailuak batzen
dabiltza Labidean
Erakutsi diezaiogun Olen-
tzerori Saharako bidea lelo-
pean, gatzagarrak jostai-
luak batzen dabiltza Labi-
dea dendan, gero Saharara
eramateko.

ANTENAREKIN POZIK EZ
Udaletxean dagoen kutxa-
zainak funtziona dezan
antena jarri dute eraiki-
naren beste aldean, eta
herritarrei ez die grazia
handirik egin. Beste auke-
ra bat zen antena handi
hori teilatuan jartzea, bai-
na horretarako obra han-
dia egin behar zela esan du
alkateak. /X.U.

ELGETA
Urtarrilaren 31ra
arteko epea Babes
Ofizialeko Etxeetan
izena emateko
Eguazteneko Udalbatza-
rrean onartu zituzten,
hainbat aldaketa egin oste-
an, Torrealdeko Babes Ofi-
zialeko Etxebizitzen gai-
neko baldintza pleguak.
Baldintza horien  berri jaki-
teko udaletxera edo
www.elgeta.orgwebgunera
jo behar dute interesatuek.
Ondoren, urtarrilaren 31ra
arteko epea dute etxebizi-
tzetarako izena emateko.
Zozketa maiatzean edo
ekainean egitea aurreiku-
si dute. Lanak Gabon oste-
an hasiko direla esan dute
Udaletik, eta 18 hilabeteko
epea dago amaitzeko. /I.A.

Sahararen subiranotasu-
naren aldeko Bubisher
elkartea sortu berri dute
Bergaran. Azken  urteotan
bezala, Gabonen atarian,
elikagaiak batzeko kanpai-
na egingo dute, abendua-
ren 19tik urtarrilaren  7ra
arte. Iaz bezala, azukrea,
atun latak eta konpresak
batzea da kanpainaren hel-
burua. Herriko hainbat den-

datan eta udaletxean jaso-
ko dituzte. Herriko ikaste-
txeetan Gabonen ostean
egingo dute bilketa, urta-
rrilaren 7tik 21era. Eran-
tzun bikaina jaso dute azken
urteotan.

Elsa Manso da Bubis-
her elkarteko presidentea.
Martitzenero elkartzen
dira kultura etxean,
20:00etan. /E.M.

BERGARA

Bubisher elkarteak
Sahararako produktuak
biltzeari ekingo dio

ARTXIBOA

Sahararen aldeko ekimenak antolatuko ditu Bubisherrek urtean zehar.

ARETXABALETA
II. Gazte Eguna
ospatuko dute
bihar, AGEk eta
Segik antolatuta
Bihar, zapatua, II. Gazte
Eguna ospatuko dute Are-
txabaletako gazteek. Atxa-
baltako Gazte Ekimenak
eta Segik antolatu dute jaia
eta iaz egindakoari jarrai-
pena emango diote. Giro-
tzen hasteko, gaur emaku-
meen sexu fantasien gai-
neko tailerra egingo dute,
baita DVD emanaldia ere.

Bihar, trikipoteoarekin
hasiko dute eguna eta baz-
karia egongo da gero. Baz-
kalostea Jon Plazaolaren eta
Eneko Barberenaren umo-
re saioak girotuko die. Arra-
tsaldean kalejira eta barri-
lada izango dituzte, eta bu-
katzeko, kontzertuak. /M.A.

ARAMAIO
Laginek erakutsi
dute ez dagoela
fruta-arbola
gehiago gaixo
Mertxe Mondragon alka-
teak jakinarazi digunez,
uztailean atzemandako lau
fruta-arbolek izan ezik,
aztertu dituzten gainera-
koek ez dute su-gorrinik.
Hala erakutsi dute Dipu-
tazioko teknikariek egin-
dako laginen emaitzek.  

Edozelan ere, gaixota-
suna Aramaion heda ez
arren, alkateak esan digu
kontuan hartu behar dela
infekzio-fokua agertu egin
dela. Hain zuzen ere, Azko-
aga auzoan azaldu zen.
Beraz, komeni da gaixota-
suna heda ez dadin eta berri-
ro ager ez dadin segurtasun
neurriak hartzea. /U.M.

OÑATI

Babesle eta jantzi berriak aurkeztu ditu Aloña Mendik

Sukia eraikuntza enpresak babestuko ditu datozen bi urteotan Aloña Mendiko futboleko preferente eta gazte
mailetako taldeak. Kontratu horrekin, Aloña Mendik 6.000 euro jasoko ditu urtean, bi pagatan. Bi jantzi berri
atera dituzte jokalariendako: ofiziala gorria izango da, eta urdina bigarrena. Atezainak ere bi izango ditu: beix
eta urdina bata, eta laranja kolorekoa bestea. Jantziak Astore etxekoak dira. Azkoagainen estreinatu gura dituz-
te jantzi berriak. Preferente mailako taldeak domekan jantziko ditu, eta gazte mailakoak, berriz, datorren aste-
buruan. Irailean hasi zituzten harremanak Aloña Mendik eta Sukia enpresak, eta biak pozik daude emaitzare-
kin. Aloña Mendik eskerrak eman gura dizkie, gainera, Astoreri eta Opel Berezaori, orain arteko babesleari. /O.E.

O.E.

Askotariko pentsamoldea
eta izaera duten alderdi poli-
tiko eta elkarteek bat egin
dute biharko (zapatua)  Jon
Agirre presoaren eskubi-
deen aldeko manifestazioa
deitzeko. Besteak beste, Ara-
maioko eta Arrasateko uda-
lek, EAJ, Batasuna, EA, EB,
Aralar, ANV, Zutik eta Herri
Anitza alderdiek, Askata-
sunak eta ELA, LAB,CCOO,
EHNE eta ESK sindikatuek
egin dute deia. 19:00etan da
hitzordua, Herriko Plazan.   

92. ARTIKULUA APLIKATZEKO
Prentsaurreko baten, jaki-
narazi zuten manifestazio-
aren helburua dela Jon Agi-
rreri 92. artikulua aplika
diezaiotela eskatzea, preso-
ak dituen osasun arazo
larriengatik. Estatuko
gobernukoek orain arte
“borondaterik eza” erakutsi
dutela ere salatu zuten:
“Jonek 64 urte ditu eta 24
urte eta erdi daramatza
espetxean. Zigorraren 3/4ak
orain dela hamar urte bete
zituen, eta datorren urte
amaieran kaleratu egin

beharko dute, zigorra guz-
tiz betetzen duelako. Garai
berriak omen datoz, baina
Espetxeko Zuzendaritza
Zaintzan eta atzetik dago-
en gobernuan borondate
txikia dagoela iruditzen
zaigu”.  

Horrez gainera, Osaki-
detzak egindako txosten
medikua helarazi ziguten.
Hauxe da Agirreren diag-
nostikoa: eskumako moko-
rrean artoplastia; eskuma-
ko eskuan Dupuytreren gai-
xotasuna; koxartrosia;
hipertentsio arteriala eta
fibrilazio artikularra ere
bai; diabetikoa da, neuro-
patia diabetikoa du eta hipe-
rurizemia eta miopia. /U.M.

ARRASATE

Manifestazioa egingo
dute bihar Jon Agirre
presoaren alde

Zertzelada

Besteak beste, Jon
Agirrek hipertentsio
arteriala du, fibrilazio
artikularra eta 
hiperurizemia; horrez
gainera, diabetikoa da

ESKORIATZA
Merkatariek Gabon
sasoiko kanpaina
abiarazi dute eta
zozketa egingo dute
Herriko merkatari eta zer-
bitzuek Gabonetako kan-
paina abiarazi dute astean.
Bezeroen artean hainbat
txartel banatuko dituzte
eta Errege Egunaren bez-
peran zozketa egingo dute.
Irabazleak herriko salto-
kietan gastatu beharreko
1.500 euro eta afaria jaso-
ko ditu.

Herrian ez dago berez-
ko dendari edo merkatari
elkarterik, baina antzeko
funtzionamendua dute.
Izan ere, urtean hainbat
alditan batzen dira, eta
hainbat ekimen antolatzen
dituzte, bezeroei esker ona
emateko asmoz. /I.B.
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Zer da Harreman denda?
Bidezko merkataritzako denda bat da.

Saltzeko dituen produktuak mundu oso-
tik ekarritakoak dira eta eurengatik
ordaintzen den diruaren portzentaje bat
bueltan lurralde horietara heltzen dela
ziurtatzen du; egileek jasotzen dutela
diruaren zati bat, alegia. 

Harreman dendan Debagoieneko bede-
ratzi Gobernuz Kanpoko Erakundek har-
tzen dugu parte: Hiruatx, Anelkar, Banoia,
Atxorrotx, Harreman, AMS, Serso, Fisc
eta Mugarik Gabeko Ingeniariek.

Nondik ekartzen dituzue produk-
tuak Harreman dendara? 

Bi motatako produktuak saltzen ditu-
gu Harreman dendan: jatekoak eta arti-
sauak. Batzuk zein besteak toki askotatik
ekartzen ditugu. Adibidez, kakaoa Gha-
natik ekartzen dugu, kafea Kolonbia eta
Kubatik, azukrea Paraguaytik eta opari
eta bitxiak, berriz, Perutik, Guatemalatik
edo Boliviatik, besteak beste.

Nola banatzen duzue dirua? Jato-
rrizko herrialdeetara zenbat diru hel-
tzen da?

Bidezko merkataritzarekin lortu gura
duguna da ekoizlearen eta kontsumitzai-
learen arteko lotura estuagoa izatea. Kaka-
oaren adibidea hartuko dut: dendan duen
prezioaren %9 ekoizleendako izaten da,
ohiko merkataritzan %5; marketinean eta
banatzaileetan %7 gastatzen da, eta ohi-
ko merkatuan, %25.   

Jende askok errezeloak ditu bene-
tan iristen den edo ez sinisteko. Bene-
tan heltzen da dirua herrialde behar-
tsuetara?

Bai, heltzen da. Bidezko merkataritza-
ko dendetako produktuek zigilu berezia iza-
ten dute, eta hor ikusten da ekoizleek dirua
jasotzen duten edo ez.  

Behartsuak gugandik urruti bizi
direla pentsatzen dugu sarri. Datuek
esan dute hemen ere pobrezian bizi dire-
la hainbat familia.

Egia da, eta familia horiek ere lagun-
tza behar dute.

Pobrezia Zero plataforma aurkez-
tu dute orain Arrasaten. Zein da haren
helburua?

Helburua da 2000. urtean gobernu eta
estatuek pobrezia ezabatzeko hartu zuten
konpromisoa betetzea. Uste dut hamar pun-
tu jarri zituztela pobreziarekin bukatze-
ko egin zuten txostenean, eta bat bera ere
ez dute betetzen. Adibidez, puntu batek
garapenerako laguntza ofizial gehiago
eskatzen zuen, lehentasuna ematea oina-
rrizko gizarte sektoreei %0,7ko konpro-
misora heldu arte; kopuru hori 0,4ra bai-
no ez da iristen, orokorrean. Are gehiago,
txosten hori sinatu zuten herrialde
batzuek, gainera, euren izena kendu dute
hitzarmenetik. Hau eskatzen dute, beste-
ak beste: herri aberatsek, Mundu Bankuak
eta Nazioarteko Moneta Fondoak herri
pobreen zorraren %100 barkatzea; zerbi-
tzu publikoak liberalizazio eta pribatiza-
ziotik babestea; elikatzeko eskubidea, eda-
teko ura eta oinarrizko botikak bermatze
aldera; laguntza hobea herri txiroendako,

artean. Badugu asmoa, dena dela, GKE
bakoitzaren gaineko informazioa gure
artean trukatzeko eta orain arteko lotura
sendotzeko.

Heltzen zaio herritarrari Gobernuz
Kanpoko Erakundeen mezua?

Baietz uste dut. Aretxabaletako
Hiruatx elkarteak, adibidez, Ginean duen
proiektu baten berri eman zuen jende
aurrean eta 80 lagun etorri ziren. Ditugun
baliabide urriak ikusita, asko dira 80
lagun.

Bestalde, jendeak badu gure berri, bai
komunikabideetan irakurrita baita herrie-
tan egiten ditugun ekintzen bitartez ere.
Ezagutzen gaituzte.

Eta Gobernuz Kanpoko Erakunde-
ok ikusten duzue jendearen inplikazioa,
solidaritatea?

Lanerako eta kolaboratzeko jendea fal-
ta izaten dugu guk ere, beste hainbat elkar-
tetan gertatzen den moduan. Hala ere, jen-
deak parte hartzen du ekitaldietan eta anto-
latzen ditugun azoka solidarioetan, eta
modu horretan hurbiltzen da jendea gure-
gana.

Gabonen atarian, elkartasun azo-
kak antolatu dituzue Debagoieneko
herri batzuetan. Solidarioagoa da jen-
dea sasoi honetan?

Gabonetan beste sasoi baten baino
askoz gehiago kontsumitzen da, baina jen-
dea urte guztian da solidarioa. Maiatze-
an, adibidez, bidezko merkataritzako bes-
te azoka bat antolatzen dugu, eta salmen-
ta onak izaten ditugu. Eta Arrasateko
Eroskin dugun denda urte guztian dago
zabalik eta jendea joaten da.  

Zer moduz dabil Harremanen den-
da hori?

Ez ditu etekin handiak ateratzen, bai-
na ez dago ixteko moduan ere. Urtean zehar
gorabeherak izaten ditu. Adibidez, Gabo-
nak eta maiatzeko azoka oso garai onak
izaten dira. Otsail eta martxo inguruan
eta uda ostean, berriz, askoz gutxiago sal-
tzen da. Hala ere, oso pozik gaude denda
horrekin.

Webgunea ere badu orain. Noiz sor-
tu zitzaizuen ideia hori?

Hiruatx elkartekoek asmatu genuen
eta Harremaneko presidenteari eman
genion ideiaren berri. Hari gustatu egin
zitzaion eta berehala hasi ginen lanean.
Orain dela bi hilabete pasatxo bukatu
genuen eta sarean dago orain. Hauxe da
helbidea: www.harremandenda.tk.

Zer jasotzen du webgune horrek?
Bi helburu ditu: batetik, Arrasateko

Eroskin dagoen dendaren publizitatea
egin gura dugu. Produktu batzuk sarean
daude dagoeneko eta poliki-poliki osatzen
ari gara eskaintza. Produktoreen infor-
mazioa ere sartzeko asmoa dugu eta,
hurrengo urtean, kooperatiba horien infor-
mazioa sartu gura dugu. 

Bestetik, Harreman dendan gauden
bederatzi GKEon ekitaldien, festen, proiek-
tuen eta antzerakoen berri eman gura
dugu webgune horren bitartez. 

Asteburuan hainbat elkartasun
azoka egingo dituzue eskualdeko
herrietan, ezta?

Bai. Azkeneko urteotan, beti antolatu
ditugu elkartasun azokak Gabon jaien
bueltan, eta aurten ere egingo dugu. Pen-
tsatu genuen oraingo asteburuan egitea
izango zela aproposena, eta biharko, zapa-
turako, prestatu ditugu azokak.  

Herri bakoitzean, bertako Gobernuz
Kanpoko Erakundeak antolatuko du bihar-
ko azoka. Oñatin, adibidez, Banoia talde-
ak antolatuko du eta Elkar Hezi ikastetxeak
ere parte hartuko du; Antzuolakoa Anel-
karrek egingo du, Bergarakoa Fisc era-
kundeak eta Aretxabaletakoa Hiruatxek.
Hala ere, Arrasaten eta Oñatin, adibidez,
bidezko merkataritzako dendak zabaldu
dituzte abendurako.

merkataritza interesetatik kanpo eta
Milurtekoaren helburuekin bat etortzea.

Egun hauetan Hong Kongen Mundu-
ko Merkataritza Erakundea goi bilera egi-
ten ari da eta mundu guztiko GKEek eska-
tuko diete gobernu eta estatuei euren kon-
promisoak betetzea pobrezia ezabatzeko.

Zenbat Gobernuz Kanpoko Era-
kunde daude Debagoienean?

Harreman dendan, adibidez, bederatzi
gaude, baina 12 inguru daude guztira
eskualdean.

Ze harreman duzue?
Gure harremana ekintza batzuetara

bakarrik mugatzen da askotan, zoritxarrez.
Adibidez, Harreman denda elkarrekin egi-
ten dugun proiektu bat da, eta horren
inguruan badugu elkarren berri. Bestela,
eskualdeko Gobernuz Kanpoko Erakunde
bakoitzak bere proiektu propioak ditu eta
horien alde egiten du lan. Proiektuak era
askotakoak dira eta munduko hainbat
tokitan kokatzen dira. Hala ere, tamalez,
ez dugu informazio askorik trukatzen gure

E
lkartasuneko hainbat azoka

antolatu dituzte asteburu

honetarako Debagoieneko

herri batzuetan. Eskualdeko Gober-

nuz Kanpoko Erakundeek antolatu

dituzte. Bidezko merkataritza denda

ere badute Arrasaten: Harreman.

“Gabonetan askoz 
gehiago kontsumitzen da,
baina jendea urte guztian

da solidarioa”

HARREMAN

Iñigo Trueba

DEBAGOIENEKO GKE-AK
“Harreman proiektuaren barruan eskualdeko bederatzi 

GKE gaude, baina gehiago daude; nork bere proiektuak ditu,
eta gure arteko komunikazioa indartzeko asmoa dugu”

BIDEZKO MERKATARITZA
“Bidezko merkataritzaren bitartez, ekoizlearen eta

kontsumitzailearen arteko lotura estutzea gura dugu;
diruaren zati bat ekoizleendako dela ziurtatzen dugu”

OIHANA ELORTZA
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ERREDAKTORE BURUA
Leire Kortabarria

ERREDAKZIO KONTSEILUA
Edorta Mendieta,
Miguel Angel Elkoroberezibar,
Josemari Velez de Mendizabal

ADMINISTRAZIOA
Agurtzane Gaintzarain,
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa

SAILETAKO ARDURADUNAK
Iñaki Iturbe (Diseinua)
Gotzon Arzelus (Publizitatea)

PUBLIZITATEA
Mireia Larrañaga, Ziortza Martin,
Imanol Elortza,Amaia Mundiñano eta
Itxaso Berezibar

PRODUKZIOA
Iban Arantzabal

TESTUEN ZUZENKETA
Sergio Azkarate

HARPIDETZA ETA BANAKETA
Marta Leturia

DEBAGOIENEKO ASTEKARIA

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

LEHENDAKARIA
Estepan Plazaola

ZUZENDARI NAGUSIA
Iñazio Arregi

Gutunak

Erabakia

Datorren astelehenean Udaleko Oso-
ko Bilkurak erabaki garrantzitsu bat

hartu beharko du, gure herrian dagoen
etxebizitzaren arazoari irtenbidea bila-
tzeko edo, hobeto esanda, tunelaren hon-
doan argia ikusteko. Alderdiok bi auke-
ra dauzkagu Zerrajerako eremua gara-
tzeko, batetik La Caixak proposatutakoa;
bestetik, Eusko Jaurlaritzako Etxebizi-
tza Sailak proposatutakoa. Biak bazter-
tzaileak dira, eta babestutako “produk-
tua” guztiz ezberdina da.

La Caixak zer proposatzen du? Ba,
Zerrajera eremuaren zati baten 148 Babes
Ofizialeko Etxebizitza eraikitzea eta gaz-
teentzako eta adinduentzako alokairuan
jartzea. Amets hutsa! Izan ere, gutxieneko
soldata 9.600 eurokoa izan behar duzu alo-
kairuko etxean sartzeko aukera izateko;
Arrasateko datuekin alderatuz, 150 herri-
tar geratuko lirateke kanpoan, etxebi-
zitza duina edukitzeko zailtasun gehien
dituzten herritarrak, alegia. Baina ego-
era hau denborarekin larriagotu egin-
go da, zeren eta derrigorrezko gutxie-
nezko soldatari KPIa gehituko baitzaio.
15 urte barru 16.339 euro irabazi behar-
ko dira La Caixaren “etxebizitza sozia-
letan” sartzeko aukera izateko. Orduan,
400 herritar kanpo geratuko lirateke, eta,
nik galdetuko nieke proposamen honi
baietza eman behar diotenei, ea zer egin-
go dugun herritar hauekin eta euren etxe
premiarekin. Eta hau guztia gutxi balitz
, 15 urte pasa ondoren La Caixak etxe-
bizitza hauek saldu egingo ditu, eta etxe-
bizitzaren arazoa ate joka izango dugu
berriro. Anjel Lertxundik ondo baino
hobeto adierazi zuen: “kontuz, on egi-
teko gaiztakeriaz baliatzen direnekin”.
Kontuak kontu, Errenteriako, Irungo eta
Donostiako Udalek proposamen hau
errefusatu egin dute.

Honen aurrean ze aukera du Arrasa-
teko Udalak eta, beraz, herritarrak? Eus-
ko Jaurlaritzak egin duen proposamena,
364 Babes Ofizialeko Etxebizitza sustatzea
Zerrajerako eremu guztian. Alde batetik
148 alokairu sozialean, gutxieneko soldata
urtero 3.000 eurokoa izanik. Baina garran-
tzitsuena zera da, etxebizitza hauek ez
direla inoiz salduko eta Arrasateko Uda-
lak bere esku izango ditu beti herritarren
beharrak asetu ahal izateko. Bestetik, bete
216 Babes Ofizialeko Etxebizitzak jabe-
tzan izango dira, Etxebidek bere zozke-
tetan jartzen dituen berme guztiekin.
Esan beharrik ez dago honelako aukerak
ez direla egunero suertatzen. 

Ezker Batua – Berdeak-ek bere auke-
ra egin du, beste alderdi politikoen jarre-
ra falta da, alegia, hamabost urte barru
gaur egun bezala egotea edo hartzen ditu-
gun erabakiak etorkizunari begira egon
daitezela.  

ANDER RODRIGUEZ LEJARZA
Ezker Batua-Berdeak-eko zinegotzia
Arrasate

Oñatiko Gazte
Asanbladak Oñatiko
herritarrei

Oñatiko udaletxea Gaztetxeari buruz-
ko hainbat berri zabaltzen ari dela

ikusita, nahasgarriak direnak, batzuetan
gezurrak, batzuk intentzio osoz zabal-
dutakoak Gazte Asanbladaren mugi-
menduaren desgastea eragin nahian, une
honetan beharrezkoa ikusten dugu Uda-
laren adierazpenei erantzuna ematea.

Udaleko Gobernu batzordeak zabal-
du duenaren aurka zera azpimarratu
nahi dugu:

Gazte Asanblada eta Gaztetxearen
aldeko aldarrikapena sortu zutenak 15-
18 urteko gazteak izan ziren. Gero adin
eta izaera ezberdineko gazteak batu
ziren mugimendura, betiere taldearen
izaera aske eta asanblearioa errespeta-
tuz eta guztion iritziak kontuan hartuz.
Beraz, Oñatiko Gazte Asanbladan ez
dago adin nagusikoen aldetik adin txi-
kiko gazteekiko inposiziorik, guztiok
maila berean gaude eta guztion iritziek
balio bera dute.

Udalaren idatzian, alkatea gazteon
salbatzaile bezala ageri da burutu genuen
lehenengo okupazioan. Honen harira
esan beharra daukagu etxearen nagusia
bera izan zela agertu zen lehena. Honek
Ertzaintzari deitu zion eta hauei esan
zien berak gazteekin hitz egin arte ez
mugitzeko. Asanbladako kideok etxea-
ren nagusiarekin hitz egin ostean, ber-
tatik alde egitea erabaki genuen.

Casablancako eraikina eraistearen
arrazoi nagusia egituraren egoera txa-
rra eta erortzeko zeukan arriskua izan
dela esan du Gobernu Batzordeak. Sor-
tzen zaigun kezka da Natur eskolako eta
Musika eskolako eraikinak, eraikin ber-
dinak eta garai berdinetan eraikiak izan-
da, ea segurtasun neurri horiek betetzen
dituzten.

Segurtasunarekin jarraituz, Gazte-
lekua eraiki eta bi urtera, gutxi gora-
behera, beheko solairuaren paretako eta
sabaiko zati handi batzuk lurrera ero-
ri ziren. Zorionez ez zuten inor azpian
harrapatu. Ondorengo hilabeteetan
aldamio bat egon zen han jarrita eta iza-
ra bat guztia estaltzen. Konpontzera
etorri zirenean pareta eta sabaiko zulo-
ak zementuz bete, lehen zegoen moduan
pintatu eta horrela utzi zuten. Handik
urte batzuetara solairuko habe baten zati
bat jausi zen, barruko burdinazko haga
edo barila herdoilduak agerian utziz.
Arraila (grieta) luze bat ere agertu zen
habe horretan. Konpontze lanak egin
behar zituen arkitektoa azaldu zenean
gazteei galdetu zien ea jende asko batzen
zen han barruan. Gazteek esan zioten
han kontzertuak antolatzen zirela eta
bertan 200-300 lagun biltzera ere iritsi
zirela. Arkitektoaren erantzuna hauxe
izan zen: “Baina erotuta al zaudete? Erai-

kin hau oso egoera txarrean eta eror-
tzekotan dago. Une honetatik aurrera
hau itxita geratzen da”. Eta honen ondo-
ren etorri ziren Gaztelekuaren berriz-
tatze lanak. Beraz, aurreko denbora
guztian (zazpi bat urte) eraikina egoe-
ra horretan izanda, ez dakigu Udala zen-
bateraino kezkatzen den gazteen segur-
tasunaz.

Casablancako eraikinean geundela,
izan genituen bileretako batean, Casa-
blancako Gaztetxerako genuen proiek-
tua idatziz aurkeztea eskatu ziguten.
Proiektu hori (Gaztetxearen erabilera
eta funtzionamendu irizpideak) idatzi
eta aurkeztu egin genien. Orain diote
beraiek ez dutela proiektu hori atzera
bota. Orduan zergatik bota zuten Gaz-
tetxea? Ez al da Gaztetxea botatzea Gaz-
tetxerako proiektu horri ezetz esateko
modu argiena? Zergatik eskatu ziguten
Gaztetxerako genuen proiektua idatziz
aurkeztea Gaztetxea botatzeko eraba-
kia hartuta bazegoen? Gaztetxea bota
ondoren bilera bat eskatu genien. Bile-
ra horretan (azaroak 15) proposamen
bat aurkeztu genien: Gazteleku azpiko
Sotoa ematea, giltzak ematea, barruan
guk erabakitako aldaketa batzuk egin-
go genituela eta ez genuela inongo bal-
dintzarik onartzen. Eztabaidatzeko
prest egongo ginen puntu bakarra ordu-
tegiarena izango zela. Azaroaren 15eko
bilera horren ondoren beste bi bilera
egon dira udaletxearekin, nahiz eta
beraiek ez aipatu (biak ere Udalaren ida-
tzia kaleratu aurretik). Hurrengo asan-
bladan Udalak jarritako baldintza
batzuk onartzea erabaki genuen, bal-
dintza horiek onartu ezean negozia-
zioek ez zutela aurrera egingo ikusirik.
Gazte Asanbladaren eta Udalaren arte-
ko hurrengo bileran (azaroak 23) gaz-
tetxearen gaineko Oñatiko Gazte Asan-
bladaren bigarren proiektua (Gazte-
txearen kudeaketa (Sotoa) izenekoa)
aurkeztu genien, bertan aurreko asan-
bladan onartutako baldintzak azalduz.
Beraiek kaleratutako idatzian bigarren
proiektu hau ez dute aipatu ere egiten.
Proiektu berri honi ere baldintza gehia-
go gehitu zizkioten eta esan ziguten
Gobernu Batzordean eztabaidatu behar
zutela eta hurrengo bileran emango
zigutela erantzuna. Oñatiko Udalaren
eta Gazte Asanbladaren artean izandako
azken bileran (azaroak 30) gure proiek-
tua ezin zutela onartu esan ziguten,
beraiek gaztelekurako zuten proiektua
hankaz gora jartzen zuela argudiatuz.
Bilera horretan eman zizkiguten alter-
natiba bakarrak izan ziren aurretik
Gaztelekuan izan ziren gazte taldeen ere-
duari jarraitzea, edo bestela gure diruz
lokal bat alokatu eta bertan garatzea
gure proiektua.

Beste behin argi utzi nahi dugu ez
gaudela Gaztelekuaren aurka. Bi proiek-
tuak ezberdinak direla eta batak ez due-
la bestea kontrajartzen.

Hau da Udalak kaleratutako idatziari
Oñatiko Gazte Asanbladak ematen dion

erantzuna. Baina badaude honetaz apar-
te gauza gehiago salatzeko eta herriak
jakin behar dituela uste dugunak:

Gaztetxea bota zuten egunean (aza-
roak 8), eguerdian, protesta sinboliko
bezala, gaztetxearen hondakinak udale-
txe aurrera eraman genituen. Gazte
batzuek beraien jertse eta motxilak pla-
zako eserlekuetan utzi zituzten. Ertzain-
tzak bere jarrera errepresiboa erakutsi
zuenean, gazteek (gehienak adin txiki-
koak) korrika alde egin zuten, batzuek
beraien objektu pertsonalak bertan utziz.
Objektu hauek ertzainek hartu zituzten
eta gazteak eskatzera joan zirenean
dokumentazioa eskatu eta objektuen bila
Bergarako komisariara joateko esan zie-
ten. Honen ondorioz bi gazte prozesu judi-
zial batean sartuta daude.

Oñatiko Gazte Asanbladak ez du inte-
res partidistarik. Bere interes bakarra
gazte sentitzen diren guztientzako bil-
gune izango den Gaztetxe bat lortzea da,
gazte sentitzen diren guztientzako zaba-
lik egongo dena eta gazteok autogestio-
natu eta autofinantzatuko duguna. Casa-
blancako Gaztetxea zabalik egon den bi
hilabeteetan era guztietako hainbat eki-
taldi burutu ditugu, aisialdi, forma-
kuntza eta hezkuntza bultzatu dutenak:
kontzertuak, SOS Itoitz-ekoen hitzal-
dia, bertso saioa, perretxiko txapelke-
ta, txalaparta saioa, malabarrak, bertso
eskola, mus txapelketa... Beste ekitaldi
asko genituen pentsatuta: AHTren ingu-
ruko hitzaldia, mendi irteera, mendi
akanpada, kastañada, Ailaket elkartea-
ren eskutik drogen inguruko hitzaldia…
Gaztetxean gazteen arteko elkar ezagu-
tza eta komunikazioa sortu da. Adin guz-
tietako gazteen bilgune izan da eta gaz-
teek zituzten proiektu eta ilusioak guz-
tiek batera aurrera eramateko gai izan
dira.

Zuentzako zer da aisialdia, forma-
kuntza eta hezkuntza? Plasmako hiru tele-
bista eta bi Play Station erostea? Eta gaz-
te guztiak arratsalde osoa zonbiak lez pan-
taila aurrean egotea? Non dago gazteen
arteko komunikazioa? Hor dagoen komu-
nikazio bakarra da: “Ni lehenengo! Ni
bigarren! Pasau mandua!” Hor zuek nahi
duzuen formakuntza eta hezkuntza gara-
tzen da, indibidualismoa, lehiakortasu-
na, botere nahia, etab.

Eta bukatzeko, alkateak botatako zen-
bait harribitxi aipatuko ditugu.

Casablancako gaztetxea egiten ari
ginela, alkatea azaldu zen eta esan zuen:
“Badakit eraikin hau ez dela jausiko, bai-
na bota egingo dugu ez dugulako nahi
zuek hemen egotea” eta “Eskatu bakoi-
tzak 500.000 pezeta zuen gurasoei eta
lokal bat erosi Gaztetxea egiteko.”

Bileretako batean, bere haserrealdi
tipiko horietako batean: “Ergelak ema-
ten duzue. Ta listillo hauek niri edozer
gauza esateko eskubidea dutela uste
dute.”

GAZTE ASANBLADA
Oñati
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Adi!
• 3 urteko garantia
• 0 km aukera bereziakTECNOCAR GIPUZKOA

Araba etorbidea z/g – Arrasate – 943 79 22 67 – Faxa: 943 71 27 38

Honda eta Kia banatzaile ofiziala
Erakusketa eta tailerra
Tecnocar

KIA SPORTAGE Gasolina/Diesel
18.300 eurotik aurrera*

KIA CERATO Gasolina/Diesel
11.300 eurotik aurrera*

KIA RIO Gasolina/Diesel
11.800 eurotik aurrera*

KIA CARENS Gasolina/Diesel
14.300 eurotik aurrera*

KIA CARNIVAL Gasolina/Diesel
19.300 eurotik aurrera*

KIA OPIRUS V6
29.300 eurotik aurrera*

KIA SORENTO Gasolina/Diesel
24.300 eurotik aurrera*

*Prever plana barne. 

KIA MAGENTIS 2.0
17.300 eurotik aurrera*

KIA PICANTO 1.0 / 1.1
7.300 eurotik aurrera*

CIVIC: 

0 km ibilgailuetan
3.000 eurorainoko

deskontuak

CARNIVAL:

Zuzendaritzako 
ibilgailuak 

zure eskura

PICANTO: 

0 km 
ibilgailuetan 

aukera zabala

ACCORD DIESELA: 

0 km ibilgailuetan
3.000 eurorainoko

deskontuak. 
Azken unitateak.

HONDA ACCORD Tourer
26.950 eurotik aurrera*

HONDA JAZZ 1.2 / 1.4
11.300 eurotik aurrera*

HONDA FRV 
20.600 eurotik aurrera*

HONDA CRV 
27.300 eurotik aurrera*

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

HONDA HRV
17.700 eurotik aurrera*

HONDA S2000
41.750 eurotik aurrera*

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

HONDA ACCORD
22.950 eurotik aurrera*

Orain, DIESELADIESEL berria

6 eserleku

DVD-a
DOAN
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GORKA ARIZMENDIARRIETA

AITOR LIZARRALDE

Korrikalari gazte eta beteranoek bat egingo dute domekan.

Domekan egingo dute Santamasetako krosa
X.U.

Enrike Kabiketaren izenean egin-
go duten hirugarren krosa izan-
go da domekakoa, eta lasterketak
berak 28 urte egingo ditu aurten.
11:00etatik 12:00ak arte, gazte-
txoendako lasterketak egingo
dituzte, eta 12:30ean hasiko da
Koadrila Arteko Krosa, Seber
Altuben. 

Nagusien lasterketari dago-
kionez, ez da aldaketarik izango:
korrikalariek Arrasateko kalee-
tan zehar sei kilometroko ibilbi-
dea bete beharko dute. Urtero 60-
80 lagunek hartzen dute esku eta
aurten beste horrenbeste espero
dituzte. Proba baino lehenago
eman ahal izango da izena.

Eibar Kirol Elkarteko jokalari guztiak batu ziren urtearen
azkena ospatzeko: baba-jana egin zuten eguenean Elgetako
Espaloia antzokian. Joseba Arriaga, Imanol Etxeberria,
Koldo Erostarbe, Aritz Solabarrieta, Iñigo Velez de Mendiza-
bal, Iban Fagoaga, Markel Bergara, Jorge Azkoitia… egon
ziren. Gero, lagun ezkutuaren jokoa egin zuten.

Barrenetik Goienera babak jatera 
etorri ziren Eibar Kirol Elkartekoak

Igeriketa Txapelketa egingo dute
bihar arratsaldean Musakolan

Gipuzkoako Ligako bigarren jardunaldia izango da (16:00)
Eibartik, gehiago. Azpeitikoekin
eta Legazpikoekin, 100 igerilari
baino gehiago elkartuko dira
bihar arratsaldean Musakolan,
lau kategoriakoak: absolutua,
juniorra, promesak eta haurrak.

HARROBIA, ONA
Amaiak ez du ibarreko igerila-
ririk azpimarratu gura izan, bai-
na harrobi ona dagoela esan digu.
Izenak esan beharrean, 0 gurago
du taldeak egiten dabiltzan lana
azpimarratu. Hala, uste du iba-
rreko igerilari asko izango dire-
la Euskadiko Txapelketan, eta
baliteke norbait Espainiako Txa-
pelketara ere sailkatzea: “Joan
den urtekoa hobetzea izaten dugu
beti helburu”.

Bihar, lau kategoriatako ige-
rilariak izango dira, bost moda-
litatetan igeri egiten. 

“Bergaran igerileku barik gau-
de, eta Arrasaten egin behar izan
dugu txapelketa”, esan digu Ber-
garako igeriketa taldeko kide
Amaia Anduezak: “Gipuzkoako
Ligako bigarren jardunaldia izan-
go da biharkoa, eta egia da jar-
dunaldi horiek txapelketa
moduan ez direla garrantzitsuak.
Azken batean, Gipuzkoako Txa-
pelketa zelan prestatzen gabiltzan

GOIENKARIA

Lau kategoriatako igerilariak lehiatuko dira txapelketan.

ikusteko baliagarriak izaten dira,
erreferentziak hartzeko balio
dute, jendea zelan dabilen ikus-
teko. Horrekin batera, Gipuzko-
ako Txapelketara sailkatu ahal
izateko gutxieneko markak egi-
teko ere balioko du”. 

Igerilariek irailean hasi
zuten denboraldia, eta junio-
rrek, adibidez, urtarrilaren 28an
eta 29an izango dute Gipuzkoa-
ko Txapelketa: “Igerilariek
entrenamenduetan aurrera egin
dute, baina oraindik badago zer
zuzendu, eta entrenamenduetan
ondo gabiltzan ikusi. Horiek guz-
tiak egingo ditugu bihar”. 

IGERILARI MORDOA
Amaia Anduezak dioenez, Ber-
garako 26 ordezkari izango dira
bihar. Oñati aldetik ere beste
horrenbeste etorriko dira, eta

XABIER URTZELAI

B
ihar arratsaldean Musakola-
ko barruko igerilekuak itxita
egongo dira, igeriketa
txapelketa egongo da-eta

jokoan. Bergarako, Oñatiko,
Eibarko, Azpeitiko eta Legazpiko
igerilariak izango dira, guztira 100
lagun baino gehiago. Ibarreko
igerilari batekin berba egin dugu.

Kirolabur

FUTBOLA/PEÑA ZUBI TXAPELKETA 

Abenduaren 22tik urtarrilaren 5era arte jokatuko dute Aretxa-
baletako Ibarra futbol zelaian gazteei zuzendutako futbol txa-

pelketa, Peña Zubik antolatutakoa. Urtero egiten dute Gaboneta-
ko txapelketa hori, eta abenduaren 22a izango da izena emateko
azken eguna. Urtarrilaren 5ean jokatuko dituzte finalak, eta orduan
egingo dute sari banaketa. Aurreko urteotan Andoni Zubizarreta
bera izan da sariak banatzen.  

FUTBOLA/PREFERENTEKO JARDUNALDIA

Ibarreko hiru ordezkariek etxean jokatuko dute oraingo astebu-
ruan. Mondrak Anaitasunaren bisita izango du bihar arratsal-

dean, 15:30ean Atxabalpen. Aretxabaletak eta Aloña Mendik, ohi
dutenez, domekan jokatuko dute. Aretxabaletak Hernani hartuko
du 16:30ean eta Oñatiko taldeak Beti Gazte izango du kontrario,
15:30ean. Gogoan izan datorren asteburuan Preferentean ez dute-
la deskantsurik hartuko, Ligak ez du etenaldirik izango. 

ESKALADA/V. BOULDER TXAPELKETA

Bihar, zapatua, egingo dute Arrasateko V. Boulder Txapelketa,
Uarkapen. 10:00etan hasiko dira izenak hartzen, eta goizean

egingo dituzte kanporaketa saioak. Arratsaldean, berriz, 18:00etan
hasiko dituzte finalak. Aurten, antolatzaileek ahalegin berezia egin
dute herriko eskalatzaileekin batera Ibarreko eta Euskal Herriko
gainontzeko eskalatzaileak animatzeko. 

PILOTA/PILOTA IKUSKIZUNAK SANTAMASETAN

Datorren eguenean, hilak 22, Santamas jaien barruan pilota ikus-
kizuna egongo da Uarkapen; ikusleek esku pilotarekin eta zes-

ta-puntarekin gozatu ahal izango dute. Hasteko, Parro eta Lazkano
arrasatearra lehiatuko dira lehenengo bost koadroen barruan. Gero,
zesta-punta: Aimar eta Kalzakorta Santiren eta Etxanizen kontra.
Eta amaitzeko, bi hiruren kontrako partidua: Mikel Goñik eta Torre
II.ak Gernikaren, Torre III.aren eta Bilbaoren kontra jokatuko dute.

ESKIA/LEHENENGO IRTEERAK GERTU

Ibarreko mendiko taldeek gertu dituzte urtarrileko lehenengo eski
irteerak. Bergarako Pol-Pol eta Oñatiko Aloña mendi elkarteek,

esaterako, penintsulako eski estazio handiena aukeratu dute:
Baqueira Beret. Oñatikoak urtarrilaren 13tik 15era arte joango dira
Katalunia aldera eta astebete geroago joango dira bergararrak, urta-
rrilaren 20tik 22ra arte, hain zuzen ere.
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AZALA: MAITENA ARANA
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GABONAK

Etxekoendako 
oparirik onenak 
bertako saltokietan

altzari eta koltxoi denda 
Artekalea 8, 6  •  BERGARA 

Tel./faxa: 943 76 31 02

GURIDI
Altzariak neurrira egiten ditugu.

Koltxoietan aukera zabala:
• Latexezkoak 

• Artikulatuak 

• Viscolastic erakoak 

• Malgukidunak
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Gabon egunak bertan ditugu
eta nabari da hori kaleetan.
Argiak piztu dituzte ibarreko
herri askotan, turroiak eta
mazapanak salgai jarri dituzten
denda eta supermerkatuetan,
jostailu eta perfumeen iragar-
kiak hasi dira telebistan eta
herrietako dendetako  erakus-
leihoek ere Gabonetako jantzia
jarri dute. Gabon usaina dago
leku guztietan eta kaleko giro-
an nabari da hori, batez ere
denda guneetan. Nahikoa da
Arrasate, Bergara edo ibarre-
ko beste herri batzuetako erdi
aldetik buelta bat ematea horre-
taz jabetzeko. Jendea hasi da

Oparirik onenak eta gertukoe
GABONETAKO EROSKETAK

USOA AGIRRE

G
abonetako opariak
erosten hasi da dago-
eneko jende asko.
Merkatal gune han-

diak aukeratzen dituzte
batzuek erosketak egiteko,
baina gure herrietako den-
da txikiek ere abantailak
eskaintzen dizkigute eros-
teko orduan.

dagoeneko Gabonetako opariak
erosten eta erosketa horiekin
laguntzeko adibide batzuk
dakarzkizuegu gehigarri hone-

tan ibarreko hainbat dendaren
laguntzaz. Zuk nahi duzun horri
opari polit bat egiteko adibide
ugari aurkituko dituzu.

EROSKETA OHITURAK
Azken urte hauetan erosteko ohi-
turak aldatu ditugu eta merka-
tal gune handietara jotzen dugu

GOIENKARIA 

Kalean nabari da Gabonak gertu daudela; etxeko eta lagunendako opariak erosten hasi da jende asko.

askotan erosketak egitera. Iba-
rreko herriek baino aisialdirako
zerbitzu gehiago eskaintzen diz-
kigute merkatal guneek, denda
aukera ere zabalagoa da eta, itxu-
raz, prezioa ere baxuagoa dute
merkatal gune handietako pro-
duktuek. Hiru arrazoi horiek
dira, gehienbat, kanpora joatera
bultzatzen gaituztenak, baina
itxura batean abantaila dirudi-
tenak eragozpen ere izan daitez-
ke eta herriko dendetan bertan
erosteak ere baditu bere aban-
tailak.

BERTAKO DENDEN ABANTAILAK
Gure herriko edo ondoko herrie-
tako dendek gertuko zerbitzua
eskaintzen digute. Badago jen-
dea gertukotasun hori gusta-
tzen ez zaiona eta horregatik
aukeratzen du merkatal gune
handietan erostea; baina beste
batzuek nahiago dute gertuko-
tasun hori. Eta gertukotasuna
eskaintzen paregabeak izaten
dira herriko dendariak.

Herrietako dendek malguta-
suna ere eskaintzen digute eros-
terako orduan. Denda handietan
ezin dugu arropa bat etxera era-
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man han lasai probatzeko eta
erosi duguna bueltatzea nahi
badugu 15 egunen barruan
egin behar dugu gehienetan.
Denda txikiek malgutasun
handiagoa eskaintzen digu-
te; asko dira etxekoren bati
arropa dendatik etxera era-
maten diotenak proba dezan.
Horrelako zerbitzurik ez digu-
te ematen denda handiek.

Pertsona askok diote prezio
aldetik ezberdintasun  handiak
egoten direla herrietako denda
eta merkatal gune handietako-
en artean. Hori ez da beti egia
izaten. 

Askotan, merkatal gune han-
dietako dendek produktu batzuk
merke  jartzen dituzte amu beza-
la, baina  egia esan gainerako
produktuak ez dira izaten
herrietako dendetakoak baino
merkeagoak.

Erosotasuna ere eskaintzen
dute herrietako dendek. Ez dugu
autorik, autobusik edo bestela-
ko garraiobiderik hartu behar
nahi dugun hori erosteko; etxe-
tik irten eta kalean bertan aur-
ki genezake gure gustuko opa-
ri hori. Oparia edo erosi dugu-

na aldatzea nahi badugu ez dau-
kagu merkatal zentroraino joan
beharrik; denbora eta dirua
aurrezten dugu horrela. Mer-

katal gune handiak herrietatik
kanpora jarri ohi dituzte eta
urruntasun hori eragozpen
bihurtzen da dendatik bueltaka
ibili behar badugu.

ERA GUZTIETAKO PRODUKTUAK
Merkatal gune handietan den-
da mota ezberdinak topatuko
ditugu azalera berean. Horre-
gatik nahi izaten dute batzuek
horrelako guneetan erosketak
egitea. 

Hala ere, gure ibarreko
herrietan ere denetariko dendak
aurkituko ditugu: elikagaienak
(arrandegiak, harategiak, okin-
degiak, supermerkatuak, gozo-
tegiak, belar dendak,  fruta den-
dak...); pertsonen ekipamendu-
rako (jantzi dendak, oinetako
dendak...); drogeriak, lurrin-
degiak eta farmaziak; etxerako
ekipamendurako dendak (altza-
riak, elektratresnak...); eta, bes-
telakoak. 

Ibarreko bederatzi herriak
kontuan hartuta, 782 denda ditu-
gu gurean. Bergara, Arrasate
eta Oñati dira, hurrenez hurren,
denda dentsitate handiena
duten hiru herriak. 

Erosotasuna,
malgutasuna eta
gertukotasuna

eskaintzen digute
denda txikiek

Denetariko dendak
ditugu ibarrean;

Bergara, Arrasate
eta Oñatin daude

gehienak

Herriko dendetan
igarri da Gabon
usaina; opariak

erosten hasi dira
asko 

nak ibarreko saltokietan
DEBAGOIENEKO DENDEN ELKARTEAK 
HERRIETAKO MERKATARITZA 
SUSPERTZEKO LANEAN DIHARDUTE

Merkataritza Indartzeko Plangintza Bereziak (MIPB) martxan daude
Arrasaten, Bergaran eta Oñatin. Aretxabaletan ere hasi dira plangintza
bereziarekin, baina oraindik hasierako fasean dago. Plangintza horietan
herri bakoitzeko eskaera eta eskaintza aztertzen da, analisia egin eta
zenbait proposamen ateratzen dira bertatik. Azterketa horretan biztanleek
herriko dendetaz duten balorazioa ere egiten da. Balorazio horien berri
eman digute Merkataritzarako Laguntza Teknikorako bulegotik.

Arrasate, Bergara eta Oñatiko herritarrek beraien herriko merkataritza-
rekiko balorazio positiboa egiten dute. Hala ere, biztanle gehienek joera
handia dute bestelako gune komertzial handietara jotzeko: Gasteiz,
Donostia eta Eibarrera, adibidez. Ondorioz, ibarreko erronketariko bat da
joera horri aurre egitea eta Debagoieneko merkataritza ahalik eta gehien
indartzea.

LAU ELKARTE
Merkataritza indartzeko lanean  ari dira ibarreko lau elkarte: Aretxarte
Aretxabaletan, Ibai-arte Arrasaten, Bedelkar Bergaran eta Txanda
Oñatin. Elkarte horiek herriko merkataritza suspertu eta bultzatu nahi
dute eta horretarako ahalegin handia egiten dute. Herritarren artean
merkataritza bultzatzeko zozketak, eskaintza bereziak eta bestelako
ekintzak egiten dituzte eta, Gabonetan, adibidez, ohikoak izaten dira
zozketak.

Lau herrietako merkataritza elkarte horien guztien nahia eta
helburua da bezeroek herriko dendetan erosteko ohitura ez galtzea,
ohitura hori galduz gero herri askotako bizia ere galdu egingo
litzateke-eta. 



Opari 
onena!

Kontxi eta Tere aizpak jantzi dendan.

• Irala kalea 5
BERGARA 

• 943 76 27 83

“Praka eta gonadun trajeak
modan daude berriz ere”
Zer aurkituko dugu Gabilondon?

Emakumezkoendako arropa eta esku-
lanetarako artilea dugu dendan. Arropak
denetarikoak ditugu: nikiak, bakeroak,
soinekoak, jertseak, berokiak... Aurtengo
neguan jertse bereziak eta berokiak dau-
de modan. Berokiak klasikoetatik urrun-
tzen dira eta era guztietakoak aurkituko
ditugu. Aspaldian, trajeak ez dira asko iku-
si, baina aurtengo neguan praka eta gonaz-
ko trajeak etorri dira berriro. 

Azken 34 urteotan aldaketa nabaria
izan du zuen dendak.

Arropa egiteko artilea saltzen genuen
lehenengo, baina 1985 urte ingurutik aurre-
ra asko jaitsi zen artilearen salmenta.
Ondorioz, arropak saltzen hasi ginen; arti-

lez egindakoak lehenengo eta denetariko
arropa geroago. 

Gabonetan zuen dendara doan beze-
roa zeren bila joaten da?

Askok aurretik pentsatuta izaten dute,
batez ere berokiak-eta erostera datoze-
nak. Baina, oparitarako jertseak, alkan-
dorak eta osagarriak erosten dituzte gehien. 

Azken orduan egiten ditu jendeak
erosketak?

Bai, geroz eta jende gehiago etortzen
da azken orduan eta hori ez da ona. Jen-
dea pilatu egiten da eta ezin diegu denei
ganoraz kasu egin. 

Zer oparituko zenioke amona bati?
Puntuzko txaketa bat eta eskularruak

oparituko nizkioke.

GABILONDO
JANTZI DENDA
EMAKUMEZKOENDAKO ARROPAK • ARTILEA

GABONETAKO OPARIAK4/ GOIENKARIA
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Sitamur Esteve etxea. Jaka beltza: 291 € • Jaka berdea: 248 € • Jertsea: 118,80 €

Emakumezkoendako jantzi-jokoak

Monika eta Lurdes kirol dendan.

• Ibargarai 10
BERGARA 

• 943 76 38 32

“Kamiseta eta galtzetin termikoak
asko oparitzen dira Gabonetan”
Kirol-jantziak saldu izan dituzue beti?

Duela 30 urte ireki genuen denda.
Hasieran, ordea, kirol dendaz gainera
arma-denda ere bazen gurea. Ehizarako
eskopetak-eta saltzen genituen, baina den-
borarekin aldatuz joan da denda. Orain
mendiko ekipamendua eta kalerako kirol-
arropa saltzen dugu.

Kirol arropetan ere modak badu
garrantzirik?

Moda ere sartu da kirola egiteko arro-
petan. Urtetik urtera asko aldatzen dira
bilduma batzuk. Koloreak, oihalak eta for-
mak, adibidez, ezberdinak izaten daitez-
ke sasoi bakoitzean.

Bolintxo kirol dendan zeinendako
arropa saltzen duzue?

Denendako moduko arropa dugu; ema-
kumezkoendako, gizonezkoendako, ume-
endako, gazteendako... Edozeinek aurki-
tuko du hemen bere gustuko kirol-arropa.

Negu honetan zer dago modan kirol
arropari dagokionez?

Neoprenozko jakak daude oso modan.
Ez dute batere pisurik eta asko berotzen
dute. Jende askok oso gogoko ditu. Forru
polarrei dagokienez,  elastikoak eramaten
dira aurten.

Gabonetan zer saltzen da gehien
oparitarako?

Oparitzeko kamiseta termikoak asko
saltzen dira, neguan kirola egiteko oso era-
bilgarriak baitira. Galtzetin termikoak
ere asko saltzen dira, hankak ez hozteko.

BOLINTXO
KIROLAK

The North Face motxila: 90 € • Diamir polarra: 145 € • Lowa mendiko botak: 145 €

Mendirako ekipamendua

Opari 
onena!

KIROL-ARROPA • KIROLERAKO MATERIALA



Opari 
onena!

Kristina eta Beatriz Agirre jantzi dendan.

“Gizonezkoak hasi dira kolore
ausart eta biziak erabiltzen”
Honezkero urte asko izango ditu zuen
dendak, ezta?

Nik urte asko daramatzat bertan lane-
an, 14 urte nituenetik. Nire gurasoek, Luis
eta Juanitak ireki zuten denda 1947an. Nire
aita sastrea zen eta arropak egiteko oiha-
lak saltzen zituen. Oihal horiekin egiten
zituen gizonezkoentzako arropak neurri-
ra. Izan ere, egindako arroparik ez zen  sal-
tzen garai hartan. Gero toallak, izarak eta
gortinak ere saldu izan ditugu eta pixka-
naka joan gara aldatzen. Gaur egun, gizo-
nezkoendako eta emakumezkoendako
denetariko arropa saltzen dugu.

Zer dago modan negu honetan?
Militar erako gabardinak daude modan,

baita taxututako txaketak eta lumazko

berokiak ere. Koloreetan marroia, urdina
eta malba dira nagusi.

Gizonezkoen arropetan kolorea hasi
da garrantzia edukitzen?

Gizonezkoen arropak ez du denbora
luzean aldaketa handirik izan, praka bake-
roak, adibidez, betikoak dira. Baina, aspal-
dian gizonezkoen arropa ere berritzen ari
da. Arropak kolore ausart eta biziagokoak
datoz, laranja, berdea eta gorria, adibidez.

Gizonezkoak joaten dira erostera?
Gizonezkoek gutxi gastatzen dute arro-

pan eta gehienetan emakumeak dira
beraiendako arropa erosten dutenak. Hala
ere, esan beharra dago gizonezkoak ez dire-
la emakumezkoak bezain zorrotzak arro-
pa erosterako orduan.

AGIRRE
JANTZI DENDA
EMAKUMEZKO ETA GIZONEZKOENDAKO ARROPAK

Gizonezkoendako • 100% kotoia 

73 €Lacoste poloa

GOIENKARIA
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Opari 
onena!

Ascen eta Deiane Marrubi dendako langileak.

• Zerkaosteta 16
ARRASATE 

• 943 79 83 67
• www.marrubi.com

“Zuen etxeari pertsonalitatea
emateko objektuak ditugu”
Nolako altzariak dituzue dendan?

Estilo eta jatorri ezberdinak nahasten
ditugu. Baditugu baserri-giroko altzariak,
kolonialak, etnikoak, India edo Txinako-
ak, afrikarrak, pop estilokoak eta berta-
koak ere bai. Katalogo ezberdin ugari era-
biltzen ditugu eta denetarik topatuko duzue
gurean. Tamaina txikiko altzariekin lan
asko egiten dugu. Sarrerak, kutxak, for-
jazko oheburukoak, koadroak eta argaz-
kien markoak ditugu, kolore askokoak, gai-
nera. Ardoarekin erlazionatutako osaga-
rriak eta eztei-opariak ere baditugu. Etxean
eroso eta gustura egoteko milaka detaile
eta gutizia dauzkagu.

Zuen dendan dekoratzeko ideiak ere
ematen dituzue, ezta?

Oso harreman estua lantzen dugu gure-
ra datozen bezeroekin eta arreta hurbila
eskaintzen dugu. Horrez gain, dekoratze-
ko ideiak  ere  eskaintzen dizkiegu gure
bezeroei.

Gabonetarako zerbait berezirik topa-
tuko dugu Marrubin?

Bai, dendako esparrua oso handia da
eta dendara sartu baino lehen, zer erosi ez
badakizu ere, ziur zerbait aurkituko duzu-
la gure dendan. Altzari osagarriak, etxea
dekoratzeko objektuak, oparitarako arti-
kuluak eta modako osagaiak ditugu, batez
ere emakumeentzat. Opari bitxi bat egi-
teko edo zure etxeari pertsonalitatea eman-
go dion pieza eder bat aurkitu zenezake
gure dendan.

MARRUBI 
ALTZARIAK
ALTZARI OSAGARRIAK • APAINGARRIAK

Apaingarri modura erabiltzeko

50 €Samurai bikotea

• Bidekurutzeta 18
BERGARA 

• 943 76 72 67
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• Irizar 
pasealekua 2
BERGARA 

• 943 76 27 86

“Betaurrekoaren tamainan, kolorean eta
materialean eragiten du modak”
Noiztik dago Pilar Manso optika?

Duela 33 urte jarri genuen optika. Urte
hauetan guztietan egon naiz ni, baina orain
nire alaba Kristina arduratzen da optikaz. 

Denbora horretan zer aldaketa nabar-
men egon da dendan eta produktuetan?

Urteak pasa ahala denda ere egokitu
behar izan dugu eta urte hauetan bi berri-
kuntza egin ditugu. Betaurrekoetan ere
asko aldatu dira gauzak, batez ere mate-
rialetan. Bestalde, gaur egun optika den-
dan saltzen ditugun barometroak ere tek-
nologia berrietara egokitu dira; digitalak
dira oraingoak.

Zer aldatu da betaurrekoen mate-
rialetan?

Betaurrekoen materialean asko aurre-
ratu da. Garai batean pastazko betaurre-
koak ziren ohikoenak, baina orain, adibi-
dez, titanioa ere badugu. Titanioa momen-
tuan dagoen materialik arinena da eta,
gainera, alergiarik ez dute eragiten tita-
niozko betaurrekoek.

Betaurrekoetan modak ere badu
eragina. Koloreak protagonismo han-
dia hartu du aurten?

Bai, betaurrekoetan ere badu eragina.
Modak betaurrekoaren tamainan, kolore-
an eta materialean dauka eragina. Kolorea
indartsu sartu da optika munduan. Kolo-
reak teknologia eta arintasunarekin bate-
ra aukera gehiago ematen dizkio orain
bezeroari.

Lentiletan aukera zabala dago, ezta?
Mundu guztiarendako lentilak ditugu.

Adibidez, miopia, hipermetropia eta astig-
matismoa zuzentzeko lentilak ditugu,  bai-
ta lentila progresiboak ere, ikusteko arazo
bat baino gehiago dituztenendako egoki-

tuak. Koloretako lentilak ere badaude,
begien kolorea aldatu nahi izanez gero.

Gabonetan zer oparitzen da gehien?
Betaurreko graduatuez gain, orain asko

oparitzen dira estazio meteorologikoak,

prismatikoak eta eguzkitako betaurreko-
ak. Arraroa dirudien arren neguan ere
asko saltzen dira eguzkitakoak.

Eski denboraldia dela nabaritzen
duzue dendan?

Eski denboraldia asko igartzen da. Jen-
deak badaki begiak zaindu egin behar dire-
la eta betaurrekoak beharrezkoak direla.
Gainera, moda jarraitzea ere gustatzen zaie
eskiatzera joaten direnei.

PILAR MANSO OPTIKA
BETAURREKOAK • OSAGARRIAK • IKUSMEN AZTERKETAK

Opari 
onena!

Opari 
onena!

Kristina, Pilar, Nekane eta Nerea optikako langileak.

Estazio digitala

36 €Estazio meteorologikoa
Modan dauden betaurrekoak • Kolore desberdinetako armazoiak aukeran

60 €Eguzkitakoak, bakoitzaren prezioa
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AZALA: IÑAKI ITURBE

San
SAN BLAS – OTSAILAK 3 – ARETXABALETA, BERGARA, ANTZUOLA

SANTA AGEDA – OTSAILAK 5 – LEINTZ BAILARA, OÑATI

SAN PRUDENTZIO – APIRILAK 27 – BERGARA

SAN ANDRES – MAIATZAK 1 – ARRASATE

SAN ISIDRO – MAIATZAK 15 – ARRASATE, ANTZUOLA

SAN ANTONIO – EKAINAK 13 – BERGARA

SAN JUAN – EKAINAK 24 – ARRASATE, ARETXABALETA,ARAMAIO

SAN PEDRO – EKAINAK 29 – ARETXABALETA, ESKORIATZA

SAN MARTZIAL – EKAINAK 30 – BERGARA, ANTZUOLA

MAGDALENAKO SANTA MARIA – UZTAILAK 22 – ESKORIATZA, OÑATI

SAN KRISTOBAL – UZTAILAK 29 – ARETXABALETA, ARRASATE, OÑATI…

JASOKUNDEKO ANDRA MARIA – ABUZTUAK 15 – ARETXABALETA, ELGETA, ARAMAIO

DORLETAKO AMA BIRJINA – IRAILAK 8 – LEINTZ GATZAGA

SANTO TOMAS – IRAILAK 21 – ARRASATE

SAN MIGEL – IRAILAK 29 – OÑATI, ARETXABALETA, ESKORIATZA

SAN MARTIN – AZAROAK 11 – ARAMAIO, BERGARA

SAN MILIXAN – AZAROAK 12 – LEINTZ GATZAGA, ARETXABALETA

SANTA LUZIA – ABENDUAK 13 – ARETXABALETA

SANTUEN OMENEZKO ERRITOEK
INDAR HANDIA IZAN DUTE IBARREKO
HISTORIAN, ETA EUREN ERAGINA
IGARRI EGITEN DA ORAINDIK
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Zure arazoa konpondu egiten dugu.

GUBI ILE APAINDEGIA
Otalora lizentziaduna 5, 1-B

20500 ARRASATE
943 79 12 74

Zure eskura ilea berreskuratzeko sistema 
berri eta iraultzailea. 

•
Ez du zerikusirik orain artekoekin.

•
Pertsona bakoitzaren kasura egokitua.
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Santuen egunak, jaia eta historia
SANTUEN OMENEZKO JAIEK ERAGIN HANDIA IZAN DUTE DEBAGOIENEAN, ETA ERAGIN HORI NABARI DA GAUR EGUN ERE

DEBAGOIENEKO SANTU OSPAKIZUNAKTRADIZIOAK/

Santu, aingeru eta Ama Birjina
askok dute euren eguna eta euren
ospakizunak Debagoienean.
Hala, joan den martitzenean, San-
ta Lutzia eguna izan zen, eta iba-
rreko jostunek, Aretxabaletako
Galartzako auzotarrek… bera
omentzeko aukera izan zuten.
Eta laster, Santo Tomasen egu-
nak jaiez jantziko du Arrasate.

Erlijio ospakizun asko inda-
rra galduta daude, baina gure
herrietako historian izan duten
garrantziaren aztarna hor dago. 

IBARREKO ZAINDARIAK
Herri bakoitzak bere zaindaria
du. Batzuk denok dakizkigu,
herriko jaiak edo beste jai garran-
tzitsu batzuk euren omenez dire-
lako: San Joan, Arrasatekoa; San
Migel, Oñatikoa; Jasokundeko
Ama, Aretxabaletakoa; San
Pedro, Eskoriatzakoa; San Mar-
tin, Aramaiokoa eta Bergarakoa;
edo San Millan, Gatzagakoa. Bai-
na beste zaindari batzuk ez dira
hain ezagunak: Elgetan, Jaso-
kundeko Amaren omenezko jai-
rik ez da egiten, ezta Antzuolan
San Bartolomeren omenez ere.
Pello Zabala frantziskotarrak dio
horrek hainbat arrazoi izan ditza-
keela; besteak beste, jaiak udan
egitea nahiago izatea.

Ibarreko jai asko santu-izen-
degiak markatutakoak dira: San-
ta Ageda (otsailak 5), San Blas
(otsailak 3); Santiago (uztailak 25);
Marixekako Ama (iraileko lehen
domeka); San Martin Agirre (irai-
lak 16); San Antonio (ekainak 13)

LEIRE KORTABARRIA

I
ndarra galdu dute Eliza Kato-
likoko ospakizun batzuek, bai-
na Debagoienean tradizio luzea
izan dute, eta horren eragina

sumatzen da oraindik ere: zainda-
rien omenezko jaiak, auzoetako
ospakizunak, jateko berezi batzuk,
tradizio jakin batzuk… Gure herrie-
tako nortasunaren zati bat dira.

GOIENKARIA

1. San Pedro jaietako ospakizun bat Eskoriatzan. 2. San Migel jaietan, Angiozarren,
tradizio bat da panpin bat hegaraztea. 3. San Antonen irudia Bergarako ermitan.

“Baserritarrek eguraldi ona
eskatzeko erritoak ziren”

PELLO ZABALA / FRANTZISKOTARRA

Pello Zabala frantzisko-
tarra aditua da santuen
ospakizunen gainean.

Noiz ezarri ziren gurean san-
tuen omenezko ospakizu-
nak?

Erdi Aroaz geroztik hasi
ziren indarra hartzen. Hemen,
bizimodua baserrikoa zelako,
egiten ziren erritoak eguraldi
ona eskatzeko izaten ziren.

Zein santuk dute Deba-
goienean debozio berezia?

Oñatin, esaterako, Aozara-
tzako San Migelek, bertakoa
delako. Gero, ermita batzuek
erakarmen berezia dute. Auzo-
ek ere euren santua dute: gure
inguruan, San Joan, San
Andres… Euskal Herrian, San
Antonio eta San Martinek debo-
zio handia izan dute: San Anto-
nio, animalien ingurukoa; eta
San Martin, Frantziako erro-
mesek ekarria.

Zelan aukeratzen zen
herriko zaindaria?

Gauza askok eragiten zuten.
Hala, dirudunek eliza egiteko
laguntzen zuten, eta bakoitzak
santu jakin batenganako lotu-
ra berezia zuen… Erromesal-
diek ere eragina izan zuten, eta
gremioetako zaindariak zein-
tzuk ziren ere.

Hala ere, herri batzuetan,
parrokia asko dago. Bergaran,
bi parrokia nagusi daude…

Herriaren bilakaerak era-
giten du. Lehen herritik kanpo
zeuden auzo batzuek euren
parrokia zuten; gero, herria
hazi eta auzo horiek herri
barruan geratu dira.

Santuak, atsotitzetan
•  Artoa ereiteko, San

Isidroren astea; atzea
baino, aurrea hobea.

•  Egunik luzeena, San
Juanena; gaurik luzeena,
Santa Lutziena.

•  Erramuetan kuku, 
San Pedroetan mutu.

•  Negu ona izateko, San
Martinetarako hiru aldiz
elurra egin behar du.

•  San Andres, entremes,
goizean azaroa eta 
arratsean ez.

•  San Blas eta Santa 
Agedako feriak, mutil-
neskatxen ezagupideak.

•  San Juan euritsu, urtea
ogitsu.

•  Santu Guztien egunean
sartu (elurra mendian);
San Andresetan atera
(elurra hankazpian).

•  San Migel hil berriko
elurra, neguko eta 
maiatzerainoko elurra.

•  San Pedrotan artoak
belea estali.

EGUN HORRETAKO JATEKOAK
Jatorrian, ospakizun horiek guz-
tiak fedearekin lotuta zeuden,
eta erromesaldia eta meza egin
eta bedeinkapena eskatzen zuten.
Normalean, uztarendako egu-
raldi ona edo osasunarekin lotu-
tako bedeinkapena eskatzen zen.

Hori kasu batzuetan baka-
rrik gorde da bete-betean: hala,
San Blas eguneko bedeinkapena.
Jatorrizko ospakizunaren beste
aztarna bat egun horretako jate-
ko tipikoena da: San Tomaseko
feria, txorizo ta ogia edo San Meli-
xen, ardikixa jan ta aketixan dios-
kute atsotitzek.

eta beste asko. Gauza askok era-
gin dute santu jakin batzuenga-
nako debozioa pizten: herriko
bizimoduak, eliza finantzatzen
lagundu zutenen aukerek… 

Beste bitxikeria bat da herri
batzuek parrokia nagusi bat bai-
no gehiago dutela: Bergarak, adi-
bidez, San Pedro eta Santa Mari-
nako parrokiak ditu. Horrek
herriaren historiaren gaineko
pistak ematen dizkigu: Bergara-
ren kasuan, bi auzo nagusi zeu-
den, eta bakoitzak bere elizba-
rrutia zuen. Gero, biak herri
barruan geratu dira. Beste herri
batzuetan ere horixe gertatu da.

Urte osorako 
oinetakoak DOAN! 
Urtarrilaren 5era arte, 2005 urtean zehar gure produkturen bat
erosi duzuenon artean, 4 oinetako pare zozketetuko ditugu.
Bergarako erosleen artean zozketa bat eta Oñatin beste bat. 

Gure erakusleihoetako markak begiratuta, 
bete aldameneko txartela, eta laga txartela Bergarako 
edo Oñatiko gure dendetan.

Oso erraza da!

4 OINETAKO PAREREN 
ZOZKETARAKO TXARTELA

Deseinuzkoa: M _ _ _ _ _ o
Klasikoa: K _ _ e
Moda italiarra: C _ _ e  N _ _ r
Funtzionala: P _ t

Izen-deiturak:________________
____________________________
Telefonoa:___________________

BERGARA: Ibargarai 32. 943 76 01 18
OÑATI: Kale barria 38. 943 78 07 55BEDELKAR ELKARTEKO KOMERTZIOA

BERGARA • OÑATI

2.

1.

3.
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Osintxu
Tel.: 943 76 48 63

Txuringo
Jatetxea

Abenduaren 17an 
Santa Luzia eguneko 

menu 
berezia!

Bikar

San Andres 10 D · Tel.: 943 77 21 00 · ARRASATE

Abenduak 16-23
MUSIKA
ARETXABALETA

Mari Karmen Azpeitia organo
joleak kontzertua egingo du gaur,
egubakoitza,Andre Mariaren Zeruratze
parrokian, 19:00etan.

Leizarra musika eskolako ikasleek
Gabonetako kontzertua egingo dute
hilaren 21, parrokian, 18:30ean.

Kokein taldeak joko du gaur,
egubakoitza, Ezkutu tabernan, 22:30ean.

ARRASATE
Baserria zarzuela antzeztuko dute

gaur, egubakoitza, 19:30ean, eta bihar,
zapatua, 19:00etan,Amaia antzokian.
Sarrerak Amaia antzokiko txarteldegian
eros daitezke egunero, 18:00etatik
20:30era.

Piztiak taldeak Euriaren Zain, lan
berria, aurkeztuko du bihar, zapatua,
gaztetxean, 22:30ean. Irudiak ere
emango dituzte.

3.60 aretoan honako kontzertuak
egongo dira: gaur, egubakoitza, Bidebat
eta Muted, 22:00etan (4 euro); bihar,
zapatua, Ene!, 03:00etan; eta hilaren

20an, martitzena, Baron Rojo, 23:00etan.
Sarrera kopuru mugatua dago.

BERGARA
DJ Premier & Big Shug rap

musikariek emanaldia egingo dute gaur,
egubakoitza, Jam aretoan, 22:00etan.

D_2 vs DJ Balza disko jartzaileek
emanaldia egingo dute gaur, egubakoi-
tza, Ziripot tabernan, 22:30ean.

Gabonetako kontzertua egingo
dute bihar, zapatua, bandak,Aritzetak,
Orkestra Sinfonikoak eta Orfeoiak
pilotalekuan, 22:30ean. 6 euro da.

ELGETA
Aterkings eta Señor No taldeek

kontzertua egingo dute gaur, egubakoi-
tza, Espaloian, 22:30ean.

OÑATI
Gabonetako kontzertuak izango

dira. Bihar, zapatua, Ganbara abesbatzak
egingo du Agustindarren elizan,
20:00etan; eta etzi, domeka, herriko
bandak, txistulari bandak Ganbarak,
parrokiako koroak eta Txantxiku
Ikastolako abesbatzak egingo dute,
parrokian, 19:00etan.

Leire Kortabarria / Zuon ekitaldien berri iragarri ahal izateko bidali informazioa eguazteneko eguerdiko 12:00ak baino lehenago • Posta elektronikoa: kultura@goiena.com • Tel.: 943 25 05 01 • Faxa: 943 25 05 13

ELGETA
Uraren autobusa iritsiko da Elgetara

gaur, egubakoitza. Kutxak sentiberatze-
kanpaina egiten dihardu ura aurrezteko
eta ez alferrik galtzeko. Herriko plazan
izango da 10:45etik 14:00etara eta
16:00etatik 19:45era bitartean.

ESKORIATZA
Historia de Navarra: el estado

vasco delako hitzaldia egingo du Mikel
Soraurenek, Nabarralde elkartekoak.
Gaur, egubakoitza, izango da, Ibarraundi
museoan, 22:00etan.

OÑATI
Elizbarrutiak bi gauza antolatu ditu:

batetik, elkartasun afaria gaurko,
egubakoitza, Bidaurretako fraideen salan,
20:30ean. Doan da. Borondatez
emandako dirua Haitin dispentsario bat
egiteko erabiliko dute. Bestetik, bidezko
merkataritzako denda, Kale Berriko Don
Pedrueneko behean. Bihar, zapatua,
zabalduko dute 18:00etan.

Elkartasun Urratsak delako azoka
antolatu du Elkar Hezik biharko, zapatua,
herriko plazan, 10:00etan hasita. GKE
askok postua ipiniko dute.

ANTZERKIA
ANTZUOLA

Alaitz Murok ipuinak kontatuko ditu
bihar, zapatua, Olaran etxean, 18:00etan.

Gari, Montxo eta Joselontxo
pailazoek emanaldia egingo dute etzi,
domeka, Olaran etxean, 18:00etan.

ARETXABALETA
Zein polita den Panama delako

umeendako txotxongilo saioa egingo du
Deja Bü taldeak martitzenean, hilak 20,
udaletxe zaharrean, 17:00etan.

ELGETA
Txakur beltz handi eta iletsua

izeneko txotxongilo emanaldia izango da
etzi, domeka, Espaloia antzokian,
17:30ean, Udalak eta Kutxak antolatuta.

OÑATI
Errekalde Herri Eskolako guraso

elkarteak bi emanaldi antolatu ditu:
Poxpolo, Mokolo eta Konpañia pailazo
taldeak emanaldia egingo du bihar,
zapatua, institutuko areto nagusian,
17:00etan; emanaldia eta gero, janaria
banatuko dute. Herriko ume guztiendako
da. Bestetik, hilaren 22an, eguena,
ikastetxeko ikasleek emanaldia egingo
dute senide eta lagunendako, hori ere
institutuan, 11:00etan. Gero, txorizo
pintxoak banatuko dituzte.

Star Trip antzezlana egingo du Yllana
taldeak gaur, egubakoitza, Santa Ana
antzokian, 22:30ean.

DEIAK
ARETXABALETA

Gazte lekuan karaokea izango da
bihar, zapatua, eta bideo emanaldia etzi,
domeka, biak 17:00etan.

ARRASATE
Arrano elkarteak 25 urte betetzen

dituela eta, ekitaldi politikoa egingo dute
gaur, egubakoitza, elkartean, 20:00etan,
Joseba Permachekin; gero, bertso-afaria
egingo dute.

Txatxilipurdik hainbat ekitaldi
antolatu ditu: gaur, egubakoitza,
marrazki lehiaketako sari banaketa Santa
Marinako ludotekan, 17:30ean; bihar,
zapatua, Bilboko Gabonetako parkera
irteera; abenduaren 20an eta 27an,
perkusio ikastaroa; eta abenduaren
23an, Gasteizeko izotz pistara irteera.
Bestetik, gaur, egubakoitza, hasi eta etzi,
domekara, bitartean, jostailu truke
merkatua egingo du AEDren lokalean,
Pablo Uranga kalean.

BERGARA
Leonardo proiektuko diplomak

banatuko dituzte gaur, egubakoitza.
Lanbide Heziketako 119 ikaslek atzerrian
praktikak egin dituzte eta diplomak
jasoko dituzte. Jam aretoan izango da,
19:30ean. Gero, Sharon Stoner eta
Potemkin taldeek kontzertua egingo dute.

Esklerosi anizkoitzaren inguruko
elkarteak diru-bilketa egingo du bihar,
zapatua.

MUSIKA

ERRETIRATUEN 13 ABESBATZAK SAIOA EGINGO DUTE ARRASATEN
VI. Gipuzkoako Erretiratuen Abesbatzen Topaketa egingo dute martitzenean, hilak 20, Gipuzkoako Erretiratu eta Pentsio-
dunen Elkarteak antolatuta. Aurten, Jose Riviere arrasatearraren iniziatibari esker, Debagoienean izango da, lehenengo
aldiz. Hala, Arrasaten batuko dira 500 abeslari inguru, honako 13 taldeetan: Untzaga (Eibar), Ordizia Abesbatza, Anaiarte
Biltokia (Mutriku), Buztintegi (Legazpi), Biyak Bat (Lasarte-Oria), Beheko Plaza (Zumaia), Kasino Zaharra (Hondarribia),
Gure Abesbatza (Beasain), San Joxepe (Bergara), Goizalde (Urretxu eta Zumarraga), Nao Etxea (Altza), Aloña (Oñati) eta
Arrasate. Talde bakoitzak lau pieza abestuko ditu, eta Agur Jaunak abestuz bukatuko dute emanaldia.

Non: Arrasaten, Amaia antzokian. Noiz: martitzenean, abenduak 20. Ordua: 16:00etan. Sarrera: doan.
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ANTZUOLA
OLARAN ETXEA

Millones
Egubakoitza: 22:00.

ELGETA
ESPALOIA ANTZOKIA

Olentzero
Domeka: 17:30.

Mifune
Eguaztena: 21:30.

ESKORIATZA
IBARRAUNDI

Supertramps
Domeka: 17:30.

OÑATI
KULTURA ETXEA

La novia cadáver
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Bob esponja
Zapatua: 17:00.
Domeka: 17:00.

Confidencias muy 
íntimas
Eguena: 20:00.

EIBAR
UNZAGA

Las crónicas de Narnia
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30, 22:15.
Astelehena, martitzena eta
eguaztena: 19:30, 22:15.

RIALTO

La novia cadáver
Egubakoitza: 19:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:30.
Astelehena eta martitzena:
19:30.

Kiss kiss, bang bang
Egubakoitzetik martitzenera:
22:15.

Eguaztena, ikuslearen eguna.

GASTEIZ
GURIDI

Harry Potter y el cáliz
de fuego
18:00, 21:00.

Chicken little
Egubakoitza: 17:30.
Zapatua eta domeka: 17:30,
20:00.

Las crónicas de Narnia
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30.
Domeka: 17:30, 20:15.

King Kong
Egubakoitza eta zapatua:
18:00, 21:30.
Domeka: 17:00, 20:30.

Olentzero 
eta enbor magikoa
18:00.

Feliz Navidad
Egubakoitza eta zapatua:
20:00, 22:30.
Domeka: 22:30.

Oliver Twist
Egubakoitza: 20:00, 22:30.
Zapatua eta domeka: 22:30.

Siete espadas
18:00, 21:00.

La cosecha de hielo
20:00, 22:30.

FLORIDA-GURIDI

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

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

Match point
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

Txirri, Mirri eta
Txiribiton
17:30.

Elsa & Fred
20:00, 22:30.

La vida secreta 
de las palabras
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

En sus zapatos
Egubakoitza: 17:30, 20:00,
22:30.
Zapatua eta domeka: 17:00,
19:45, 22:30.

El jardinero fiel
17:30, 20:00, 22:30.

ÁBACO-LAKUA 
ZINEMAK

Chicken little
16:00, 18:00.

En sus zapatos
16:20.

Freeze frame
16:00, 18:10, 20:20, 22:30,
00:45.

Rebote
16:30, 19:00, 22:00, 00:30.

El exorcismo 
de Emily Rose
22:00, 00:30.

Las crónicas de Narnia
16:00, 19:00, 22:00, 00:45.

King Kong
15:50, 19:20, 23:00.

Saw 2
19:00, 22:00, 00:30.

Más allá del odio
20:00, 22:30, 01:00.

Harry Potter y el cáliz
de fuego
15:50, 19:00, 22:10, 01:10.

Desaparecida
16:00, 18:00, 20:00.

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

YELMO CINEPLEX-
GORBEIA

Las crónicas de Narnia
12:15, 15:45, 18:45, 21:45,
00:45.

Harry Potter y el cáliz
de fuego
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 20:15, 23:30.
Domeka: 12:15, 15:30, 18:45,
22:00.

Oliver Twist 
12:15, 16:40, 19:10, 21:40,
00:10.

Ojalá fuera cierto
12:15, 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 00:15.

Siete espadas
12:15, 15:30, 18:30, 21:40,
00:30.

Wallace y Gromit: 
la maldición de las
verduras
12:15, 15:50.

El exorcismo 
de Emily Rose
20:05, 22:25, 00:45.

Trece entre mil
Egubakoitza: 17:00, 19:00.
Zapatua eta domeka: 12:15,
15:30.

Match point
17:45, 20:10, 22:35, 00:55.

El jardinero fiel
20:00, 22:30, 00:45.

La novia cadáver
12:15, 16:25.

Virgen a los 40
20:00, 22:15, 00:35.

Olentzero 
12:15, 16:05, 18:05.

Txirri, Mirri eta
Txiribiton
12:15, 16:10, 18:10.

King Kong
12:15, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30.

Desaparecida
18:25, 20:25, 22:25, 00:25.

Chicken Little
12:15, 16:00, 18:00.

Princesas
12:15, 16:45.

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

ÁBACO BOULEVARD

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

Lutero
12:00, 16:15, 19:45, 22:20,
00:45.

Chicken little
12:15, 16:15, 18:10, 20:05.

Bibi, la pequeña bruja
12:00, 17:10.

En sus zapatos
22:20, 01:00.

El exorcismo 
de Emily Rose
19:30, 22:10, 01:00.

Saw 2
12:15, 16:10, 18:15, 20:20,
22:30, 00:45.

Oliver Twist
12:15, 17:00, 19:30, 22:10,
01:00.

King Kong
12:00, 16:30, 20:00, 23:30.

La novia cadáver
12:15, 16:30, 18:30.

Ojalá fuera cierto
12:00, 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 00:30.

Harry Potter 
y el cáliz de fuego
12:00, 16:00, 19:00, 22:00,
01:00.

La cosecha del hielo
20:30, 22:30, 00:30.

Las crónicas de Narnia
12:00, 16:25, 19:25, 22:15,
01:00.

Eguerdiko saioak, domekan.
Astelehena, ikuslearen eguna
(jaiegunak izan ezik).

Zinema

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Internet bidez etxetik erosten
ikasteko tailerra emango dute gaur,
egubakoitza, KZgunean, 11:00-12:00
ordutegian.

ARRASATE
Honako Internet ikastaroak daude

KZgunean: oinarrizko Internet (egunero,
goizez edo arratsaldez); eta itsasoaren
gainekoa (astelehena, hilak 19, 09:00-
10:00).

ESKORIATZA
Ardoaren inguruko Interneteko

ikastaroa emango dute gaur, egubakoi-
tza, KZgunean, 16:00etatik 18:00etara
bitartean.

OÑATI
Dementziaren eta Alzheimer

gaitzaren inguruko ikastaroa egingo
dute gaur, egubakoitza, hasi eta hilaren
20ra bitartean, kultura etxean. Lahar
Esku-hartze Sozialerako Elkarteak
antolatu du.Argibideetarako, deitu 943
47 41 82 edo 665 71 86 95 telefono
zenbakietara.

OSPAKIZUNAK
ARETXABALETA

II. Gazte Eguna ospatuko dute
asteburuan Gazte Ekimenak eta Segik.
Gaur, egubakoitza, DVDa emango dute
udaletxe zaharrean, 19:30ean; bihar,
zapatua, triki-poteoa, bazkaria, kalejira
eta beste ekintza batzuk.

ARRASATE
Pobrezia Zero kanpainaren gaineko

jaialdia izango da gaur, egubakoitza.
Manifestua ere irakurriko dute. Herriko
plazan izango da, 19:00etan.

Santamasetako azoka egingo dute
eguenean, hilak 22. 10:00etan hasiko da
eta herriko hainbat lekutan egingo dute:
Seber Altube, herriko plaza… Arratsalde-
an, herri kirolak, Tapia eta Leturiaren
emanaldia, bertso saioa eta pilota
partiduak izango dira.

OÑATI
Jaiotza biziduna egingo du Elkar

Hezi ikastetxeak eguaztenean, hilak 21.
Etxaluzetik hasiko dira 18:00etan eta,
kalerik kale ibili ondoren, herriko plazan
bukatuko dute. Plazan, janari salmenta
egingo dute GKE baten alde.

La novia cadáver: ••• / Match point: •••• / El jardinero fiel: •••• / La vida secreta de las palabras: ••• /

ZUZENDARIA: Roman Polanski
AKTOREAK:Ben Kingsley,Barney Clark

R
oman Polanskik El pianista filma-
rekin arrakasta handia lortu zuen.
Lan horretan, Wladyslaw Szpil-

manen liburuan oinarrituz, Szpilman
piano joleak kontatzen zituen naziek
Polonia hartu zuten garaian jasandako
gertakizun tristeak, eta liburuaren tonu
errealista eta neurtua erabiltzen zuen:
hor azaltzen zena nahikoa latza zenez,
ez zuen behar, filmatzeko momentuan,

efektu kolpeak erabiltzea. Orain, Char-
les Dickensen Oliver Twist eleberri fama-
tura hurbiltzen da, istorioari berriz begi-
rada errealista eman nahian.

Roman Polanskik,elkarrizketa baten,
Oliver Twist-i buruz egin diren bertsio-
etatik David Lean-ek eginiko filma
gutxien gustatzen zaiona dela aitortu
du (niretzat, Lean-en bertsioa zoraga-
rria da).Lean-ek erabilitako tonua espre-
sionismora hurbiltzen zen; argiekin eta
itzalekin egindako erabilerak irudiei
indar eta emozio ikaragarria ematen zien.
Lehen eszenatik –Oliver-en ama,ekaitz
ikaragarri baten sartuta, parrokiako
babes-etxera iristen–, ikuslea liluratu-
ta eta hunkituta geratzen da. Pertso-
naiak ere ondo trazatuta daude: liburu
oso luze bati, zinemara egokitzeko
momentuan, zati askotxo moztu behar
zaio. Horrela pertsonaien izaera azkar

definitzeko ahalmena izateak asko
laguntzen du. Eta Polanskiren bertsioa
nahiko desberdina da:erabilitako tonua
askoz neurridunagoa eta errealistagoa
denez, istorioak eta pertsonaiak indar
txikiagoa dute.Zuzendari poloniarraren

estiloa desberdina da, ez ditu gertaki-
zunak hainbeste azpimarratu nahi –sen-
timentaltasunetik eta melodramatik
nolabait ihes egin nahi du–; agian pen-
tsatzen du, istorioan agertzen dena
nahiko bortitza denez, ez duela apain-
dura gehiegi erabili beharrik. Horrela,
bertsio berria linealagoa da,trinkoagoa
izan nahi du, ez du intentsitatean isto-
rioak gorakada eta beherakada nabar-
menik, garaiaren eta istorioaren erre-
tratu egunerokoagoa lortu nahi du.

Horrela, Polanskiren bertsioa arin-
tasunez kontatuta dago, ez da batere
luzea egiten,dotoreziaz filmatuta dago,
eta Lean-en bertsioa bezain iluna eta
bizia ez bada, eta Carol Reed-ek egini-
ko musikalaren ikusgarritasuna ez badu
ere, gustura ikusten da.

OLIVER TWIST

KRITIKA

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

PUNTUAZIOA: •••

ANTONIO ZABALA

Promozio baliagarria 2005/12/31, astelehenetik igandera. Ez da bateragarria beste promozioekin.
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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

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Aramaio. Sukaldea, komu-
na,berogailua.174.000 euro.
652 70 57 91.

Aretxabaleta.Etxea salgai.
Guztiz jantzita, egoera one-
an. Berogailua. Momentuan
sartzeko moduan.50 m2.626
60 11 07.

Arrasate. Amaia antzokiko
eraikinean etxebizitza salgai.
Oso eguzkitsua.Bizitzera sar-
tzeko moduan.675 71 37 27.

Arrasate.Udalpe auzoan.69
m2. Hiru logela, egongela,
bainugela, sukaldea, bi bal-
koi. 686 81 45 59.

Arrasaten. Zigorrola auzo-
an etxebizitza salgai.50 metro
koadro ditu eta berritu barik
dago. 646 71 04 18.

Bergara. Etxebizitza salgai
Ibargarai kalean. Ia berria.
106m2. 685 75 78 16.

Bergara. Ibargarai kalean.86
m2 erabilgarri. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea.646 57
95 21.

Bergara. Koldo Eleizalde. 3
gela eta 2 komun. Ganbara
eta trastelekua.Kanpora begi-
ra. Garajea ere aukeran. 658
72 65 25 edo 943 76 27 68.

Bergara. Ozaeta. Hiru loge-
la, egongela. Eguzkitzua.
Dena kanpoaldera begira.
Garajea aukeran. Telefonoa:
665 73 90 98.

Audi 100 autoa salgai.Ego-
era onean. 618 02 02 58.

Autokarabana. Fiat Duca-
to Capuccina. Bost leku.
1999koa. 651 70 79 96.

Fiat Tipo autoa. 82.000 km.
1.500 euro. 656 74 80 47.

Ford Focus 1.8 TDCI autoa
salgai. 5 ate. 38.000 km.
Ondo zaindua.665 73 65 95.

FordSierra XR 2.0 iautoa sal-
gai. 4x4 trakzioduna. Egoe-
ra onean. 605 75 96 11.

Golf GTI autoa salgai. SS-
AF. Prezio interesgarria. 652
77 71 08.

Malaguti Firefox motorra.
750 euro. 678 33 05 19.

Mitsubishi Montero IO 2.0
GDI mendiko autoa salgai.
2002koa. 11.500 euro. Gor-
ka. 615 74 39 68.

Peugeot motorra salgai. 49
cc. 500 euro. 628 52 54 46.

Peugeot Partner. 2000 HDI.
Lau urte ditu. Egoera onean.
627 21 87 49.

Scooter Honda Phanteon
salgai. 150 cm3. BI-CU. Oso
ondo zainduta.(Jabi).943 79
89 82 edo 665 75 03 73.

VolkswagenGolf GT autoa.
100 ZP.IAT 2007ra arte.5.600
euro. 656 75 49 25.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Mendiko txerriak saltzen
ditut. 605 76 10 00.

Dortoka. Lurrekoa.Urte eta
erdi du. Osagarriak eta jana-
ria. 150 euro. 943 08 18 13.

703. EMAN

Artzain txakurkumeak
opari. 943 76 12 93.

Artzain txakurra. Urte eta
bi hilabetekoa, emea. Txerto
guztiak.Txipa eta pasaportea.
Deitu gauez. 943 76 54 12.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Abarkak. Gomazkoak. Bel-

Bergara.San Antonion etxe-
bizitza salgai. 72 m2. Hiru
logela. Erdi jantzia. Eguzki-
tsua. 160.000 euro. 943 76
40 65 edo 945 33 71 98.

Bergara. Telesforo Aranza-
di kalean etxebizitza salgai.
140 m2 ditu eta berritua
dago. 699 75 45 46.

Donostia. Etxebizitza sal-
gai Antigua auzoan.74 metro
koadro. Berrituta. 360.000
euro. 20:30etik 22:00etara
deitu. Deitu telefono hone-
tara: 645 00 63 63.

Donostia. Etxebizitza sal-
gai Grosen.Hiru logela,egon-
gela, sukaldea, bi bainu eta
terraza. 606 28 39 86.

Elgeta. 2. solairua igogai-
luarekin.Hiru logela.Ganbara.
Egoera onean.Telefonoa:645
71 76 25.

103. ERRENTAN EMAN

Aramaio. Etxebizitza erren-
tan ematen da erdialdean.
Bost gela, egongela, sukal-
dea eta bi komun ditu. 945
44 53 60.

Candanchu.Apartamentua
eski estazioan.Alokagai eski
denboraldian edo urte oso-
rako. 685 70 08 73.

Eskoriatza. 3 gela dituen
etxebizitza ematen da erren-
tan. Berogailua. Unibertsita-
te alboan.18:00etatik aurre-
ra deitu. 617 80 26 19.

Vera (Almeria). Hondartza
eta urbanizazio naturistan
dagoen etxebizitza errentan.

Jantzita. Igerilekua. 657 73
94 25.

104. ERRENTAN HARTU

Bergara.Etxea hartu nahi dut
errentan. 697 31 20 01 edo
620 13 30 91.

Bergara.Etxebizitza bat har-
tu gura dugu errentan. 600
73 95 92.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate. Hiru lagun behar
ditut etxea osatzeko. Auke-
ran, nahiago langileak. Lau
gela. Zeharo jantzia. 721
euro. 656 72 12 50.

Arrasate. Hiru lagunen bila
nabil etxebizitza osatzeko.
Aukera bikaina. Telefonoa:
697 41 66 24.

Bergara. Etxebizitza osa-
tzeko jendea gura nuke.Espo-
loi inguruan. 639 39 18 54.

Oñati.Pertsona bat behar da
etxea osatzeko.605 74 52 02.

2/ GARAJEAK
201. SALDU

Bergara.Garaje itxia salgai.
Torrekua kalean dago.630 08
24 17.

203. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Garajea alokagai

BERGARA:
•Erdialdea 160 m2. Garajea.
•Erdialdean, duplexa 93 m2. Berria.
•Erdialdea 110 m2. Oso ondo.
•Aranerreka 75 m2. Oso ondo.
•Erdialdea 68 m2. Oso ondo.
•Matxiategi 80m2. Ondo.
•Martoko  60 m2. Berritzeko.
•Ibargarai 106 m2. Berria.
•Zubieta 80 m2. Oso ondo. 
•Duplexa, erdialdean 170 m2.
•Azkarruntz 60 m2. Eguzkitsua.
•Bolu 84 m2. Oso ondo.
•Basarte 70 m2. Oso ondo.
•Ozaeta 84 m2. Ondo.
•Erdialdea 100 m2. Berritzeko.
•Boni Laskurain 92 m2. Oso ondo.
ELGETA:
•70 m2. Berritzeko.
SORALUZE:
•Gipuzkoa etorb. 80 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
www.inmokorosti.com

DEBA

GARAIA
INMOBILIARIA

ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
• Duplexa. Masterreka. 180 m2.
• Duplexa. Ortuibar. Oso ondo.
• Ibargarai 110 m2. Oso ondo.
• Ibargarai 106 m2. Oso ondo.
• Matxiategi 74 m2. Berritzeko.
• Koldo Eleizalde 87 m2. Ondo.
• K. Eleizalde 90 m2 + teilatu azpia.
• Bidekurutzeta 70 m2. Oso ondo.
• Zabalotegi 50 m2. Oso ondo.
• T. Aranzadi 140 m2. Oso ondo.
• Boni Laskurain 90 m2. Garajea.
• Bidekurutzeta 65 m2. Oso ondo.
• Zubiaurre 87 m2. Oso ondo.
• Bidekurutzeta 96 m2. Oso ondo.
• Osintxu 100 m2. Berritzeko.
• Ortuibar 97 m2. Oso ondo.
• Bolu 85 m2. Ondo.
• Zubieta 65 m2. Terraza.
• Zubiaurre 80 m2. Ondo.
Antzuola:
• Eguzki auzoa 84 m2. Eguzkitsua.
• Sagazti 88 m2. Berria.

ORTZI 
ERRETEGIA 

ALOKATZEN DA.
943 78 22 80
665 72 24 46

ANGIOZAR

daukat Obenerrekan.Bi auto-
rendako  lekua  dauka .
21:00ak eta 22:00ak artean
deitu. 943 79 69 41.

Bergara.Garajea Zubiaurren.
Auto txiki batendako edo tras-
teleku bezala 943 76 23 53.

3/ LOKALAK
301. SALDU

Antzuola. Lokal komertzia-
la salgai Eguzki auzoan. 128
m2. 605 77 39 95.

303. ERRENTAN EMAN

Aretxabaleta. Pabilioia
ematen da errentan Aretxa-
baletan. 943 79 74 37.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Aretxabaleta. Esperien-
tziadun ile apaintzaile bat
behar da. Soldata: 1.200
euro/hilean. 635 70 66 02.

Bergara. Emakumezko bat
behar da etxeko lanak egite-
ko. Etxean bertan bizi behar-
ko luke. 628 48 52 34.

Bergara. Garbiketak egiteko
eta umeak zaintzeko pertso-
na behar da.Etxean bertan bizi
beharko luke. Gidabaimena
derrigor. 629 33 26 34.

Neska euskalduna behar
da arratsaldeetan umea zain-
tzeko. 635 72 76 59.

Oñati. Emakume bat behar
da haurrak zaintzeko eta etxe-
ko lanak egiteko. 943 78 36
45 edo 619 30 07 79.

Oñati. Hilabeterako emaku-
me bat behar da etxeko lanak
egiteko. Egunean 5 ordu lan
egiteko  da. 630 08 24 17.

402. ESKAERAK

Arrasate. Emakume eus-
kalduna prest umeak edo
nagusiak zaintzeko. 659 82
75 18.

Arrasate. Mutila lanerako
gertu, sukaldean laguntzaile
edo garbiketa lanak egiteko.
08:00etatik 16:00etara egin-
go nuke lan. 666 83 21 95.

Bergara.Neska euskalduna
arratsaldez umeak zaintzeko
gertu. 943 76 25 59.

Debagoiena. Neska eus-
kalduna prest gaixoak zain-
tzeko ospitalean, gauez edo
egunez. 653 71 53 61.

Neska garbiketak egiteko
gertu. Pertsona nagusiak ere
zaindu ere bai. 659 20 40 92
edo 943 76 15 58.

5/ IRAKASKUNTZA
501. JASO

Arrasate.Pertsona bat behar

da Gestio Administratiboko
eskolak emateko. 943 79 83
96 edo 609 90 74 14.

502. EMAN

Aretxabaleta. Ingeleseko
eskolak ematen ditut.943 79
03 83.

Arrasate. Behar bereziak
dituzten ume eta gazteei
eskolak partikularrak eman-
go nizkieke.Esperientzia.658
70 67 84.

Bergara.Eskola partikularrak
emango nizkieke DBHko ikas-
leei. 675 70 17 63.

Bergara. Kimikan lizentzia-
tutako neskak maila guztie-
tako eskola partikularrak ema-
ten ditu. Aprobatzerik nahi?
Animatu!. 652 76 70 12.

Bergara. Lehen Hezkuntza-
ko, DBHko eta 1. eta 2. mai-
letako eskola partikularrak
ematen dira. Irakasle ikaske-
tak egin ditut. 943 76 12 49
edo 635 20 76 90.

Debagoiena. Eskola parti-
kularrak emango nizkieke
DBHko eta Batxilergoko ikas-
leei. 943 79 08 00.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Atoia (erremolkea) salgai.
ERDE 102 markakoa. Merke.
616 76 88 35.

943 25 05 01 edo sailkatuak@goiena.com

Iragarki sailkatuak

SUKALDARIA 
BEHAR DA.

665 70 17 74

BERGARA

SUKALDARIA
BEHAR DA
KAFETEGI

BATERAKO. 
635 73 27 74

ARETXABALETA

ZERBITZARIA
BEHAR DA

ASTEBURUETAN
LAN EGITEKO.
945 44 50 86

ARAMAIO

KIWIAK SALGAI.
IRABAN 

BASERRIKOAK. 
10 KILOKO KAXAK.
KALITATE/PREZIO

ONA.
943 78 18 32

OÑATI

tzak. 31 zenbakia. 10 euro.
687 01 79 82.

Bergara. Kutxa-izozkailua
salgai. 943 76 50 26.

Bizikleta salgai.Hamar urte-
ko umearentzako modukoa.
Prezio ona. 943 79 11 24.

Bizikletak salgai. TKV txi-
rrindulari taldearen errepi-
deko bizikletak salgai (Men-
diz markakoak) 1.000 euro-
tan  (merkatuko prezioa 2.103
euro pasatxo).670 71 00 42.

Forfaita. Hamalau eguneko
forfaita salgai. Formigaleko
estazioa (Aramon). Telefo-
noa: 669 94 67 77.

Hezegailua salgai.Haurren
logelan jartzeko da. 20 euro.
687 01 79 82.

Soinu txikia salgai. Hiru
ahots ditu. Deitu arratsalde-
etan. 630 26 01 05.

806. GALDU

Bergara. Diru-zorroa (ker-
tera) galdu nuen hilaren 8an
Simon Arrieta inguruan. 943
76 41 31.

Bergara.Orain dela 15 egun,
txamarra urdina galdu
genuen, neskarendakoa.
Alboan kremailera bat  dau-
ka. 943 03 88 03.

807. AURKITU

Telefonoa aurkitu dut, pol-
tsikokoa. Udala inguruan,
mendian.Joxe.Telefonoa:943
79 41 26.

9/ HARREMANAK
903. DEIAK

Abeslaria behar du Berga-
rako X-at musika taldeak.
Metal gogorra. Kontaktua:
Dubi. 678 92 77 15.
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Karmele
Berasategi Mujika

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 18an, 

11:30ean, Antzuolako 
Errukizko Amaren elizan.

URTEURRENA

Maria 
Albizu Idiakez
Timoteo Arregiren alarguna

Bergaran, 2005eko abenduaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Bergaran hil zen 2005eko abenduaren 1ean, 88 urte zituela.

Josefa
Lete Arriola

Bergaran, 2005eko abenduaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko abenduaren 9an, 80 urte zituela.

Felisa 
Elkoroberezibar Maiztegi

Ignacio Murua-Mendiarazen alarguna

Bergaran, 2005eko abenduaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Bergaran hil zen 2005eko abenduaren 11n.

Niceto
Altuna Osoro

Bergaran, 2005eko abenduaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko azaroaren 24an, 83 urte zituela.

Maria 
Iturbe Txintxurreta

Markos Urtzelairen alarguna

Bergaran, 2005eko abenduaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko abenduaren 3an, 76 urte zituela.

Jose Luis
Retolatza Errasti

Angiozarren, 2005eko abenduaren 16an.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak 

bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2005eko abenduaren 7an, 44 urte zituela.

Iñaki
Elortza Palacios

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Zortzigarren urteurreneko mezak:
—

Zapatuan, abenduaren 17an, 
19:00etan, Oñatiko parrokian.

—
Martitzenean, abenduaren 20an,
19:30ean, Bergarako Sierbetan.

URTEURRENA

Higinio
Ugarteburu Laskurain

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 18an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro elizan.

URTEURRENA

Pablo
Gallastegi Unamuno

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 18an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedro elizan.

URTEURRENA

Lorea 
Astondoa Altuna

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Zazpigarren urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 18an, 

13:00etan, 
Barajuengo Andra Mari elizan.

URTEURRENA

Juan Manuel 
Gonzalez Lopez

Arrasaten, 2005eko abenduaren 16an.

Urteurreneko elizkizunetara 
joandakoei, eskerrik asko 

sendikoen izenean.

ESKER ONA

Arrasaten hil zen 2004ko abenduaren 3an, 31 urte zituela.

EZKON-URTEURRENA
Arrate Ibarguren eta Santi
Iñarra bergararrak 1980ko
abenduaren 13an ezkondu ziren
Bergarako San Martzial ermitan.
25 urte ezkonduta egin
dituztelako, zorionak,
familiakoen partetik!

HILDAKOAK
Bitor Garai Txintxurreta. Arrasaten, azaroaren 25ean. 71 urte.
Jonathan Lorenzo Gómez. Arrasaten, azaroaren 25ean. 77 urte.
Juan Antonio Iartza Mendiaratz. Antzuolan, azar. 25ean. 84 urte
Luis Apaolaza V,elez de Mendizabal. Arrasaten, azar. 25ean. 81 urte.
Anjel Leno Martin. Oñatin, azaroaren 26an. 88 urte.
Isabel Bengoa Vázquez. Bergaran, azaroaren 26an. 63 urte.
Milagros Elortza Leturia. Oñatin, azaroaren 26ean. 66 urte.
Jose Luis Errasti Arizmendiarrieta. Bergaran, azar. 27an. 62 urte.
Benito Ibabe Uribetxeberria. Aretxabaletan, azaroaren 29an. 81 urte
Ignazio Astigarraga Mugartza. Oñatin, azaroaren 30ean. 63 urte.
Rosendo Iturmendi Busto. Oñatin, azaroaren 30ean. 90 urte.
Dolores Pérez Mora. Arrasaten, abenduaren 1ean. 91 urte.
Estanis Kortabarria Azkarate-Askasua. Bergaran, abend. 1ean. 77 urte.
Itziar Amenabar Landa. Bergaran, abenduaren 1ean. 60 urte.

Juan Mari Urtzelai Alberdi. Arrasaten, abenduaren 1ean. 59 urte.
Migel Anjel Irizar Beistegi. Bergaran, abenduaren 1ean. 58 urte.
Teresa Lizarralde Buenetxea. Arrasaten, abenduaren 1ean. 89 urte.
Manolo Urtzelai Martínez de Albeniz. Oñatin, abend. 2an. 76 urte.
Maria Albizu Idiakez. Bergaran, abenduaren 2an. 88 urte.
Amador Gómez Urrutxi. Bergaran, abenduaren 3an. 86 urte.
Dolores Arenatza Lasagabaster. Arrasaten, abenduaren 3an. 94 urte.
Karmen Gereta Mugartza. Oñatin, abenduaren 3an. 78 urte.
Gregoria Fernández de Arroiabe Jauregi. Arrasaten, abend. 4an. 89 urte.
Maria Iturbe Txintxurreta. Bergaran, abenduaren 4an. 76 urte.
Matias Tierno Parrilla. Arrasaten, abenduaren 4an. 93 urte.
Anjel Belinchón Osa. Arrasaten, abenduaren 5ean. 72 urte.
Felisa Pérez Granados. Arrasaten, abenduaren 5ean. 73 urte.
Maria Jesus Murgizu Txintxurreta. Bergaran, abend. 6an. 82 urte.
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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

zionatuta dagoen guztia behar
bezala tratatzeko instalazio eta
profesional egokiak izatea. Hori
dela eta, datorren astean
Giartzu Estetika Zentro
berria zabalduko dugu
(oraingoaren parean).

Nire taldeak eta nik neuk
talde profesional ona osatzen
dugu, baina mugak ditugu;
horregatik, beste mediku
batzuekin lan egiten dugu:
medizina estetikoaz ardura-
tzeko Enrique Vilasau dokto-
rea (elkargokide zenbakia:
2938) eta kirurgia estetikoaz eta
konpontzaileaz arduratzeko
Maria Teresa Balda (elkargo-
kide zenbakia: 3699) zirujau
plastikoa eta konpontzailea...

Zuenganako zerbitzua
hobetzeko egin dugu guz-
tia. Dituzuen arazoak asko-
tan uste baino errazagoak
dira konpontzen.

Nire egonezina zuekin kon-
partitzeak hobeto sentiarazi
nau; eskerrak eman nahi diz-
kizuet zuen konfiantzagatik.

Mila esker

Gabon zoriontsuak,
guztioi

Gaur oso pozik nago, nire
amets profesionalak egia
bihurtzen ari baitira. Ikasten
hasi nintzenean asko nekie-
la uste nuen (Bilbon eta
Madrilen Estetika eta Kos-
metologia ikasi nituen), medi-
ku oso onak izan bainituen
irakasle; arazo guztiak kon-
pontzeko gai nintzela uste
nuen. Baina ez da horrela
izan. Denbora pasatu da eta
ikasten jarraitu dut ,eta orain
ere ikasten jarraitzen dut.

Orain, Azalaren Zahar-
tzea Kontrolatzeko
Ikasketa Programaren

barruan nago; programa hori
Coesam Fundazioak eta zien-
tifiko eta katedratiko talde batek
eramaten du Alacanteko Uni-
bertsitatean. Hantxe, derma-
tizista eta estetikan espezia-
listak nola izan irakasten digu-
te. Horren guztiorren helburua
da guztiok batera lan eginez
goi mailako formazioa eduki-
tzea, ondoren maila handiko
profesionalak izateko.

Programa horretan derri-
gorrez bete beharrekoa hona-
ko hau da: dermo-estetika eta
dermo-kosmetikarekin erla-

Giartzun zure estetika arazoak konpontzen laguntzeko gaude.

Giartzuk zerbitzu berria ireki du
etorkizuna indartsu hartzeko

Luma

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

ONDOEZIK
Andrea
garrasika
hasi da bat-
batean:

– Mediku anderea!
Mediku anderea! Gaixo
nago, ondoezik!... Dena
balantzaka sumatzen dut
inguruan... Eta gainera,
bihotzak erre egiten dit!

– Barkatu, emakumea.
Ezer baino lehen garbi utzi
behar dizut ni ez naizela
sendagilea; ni tabernaria
naiz.  Bi: zu ez zaude gaixo…
Zu zeharo mozkortuta
zaude... Eta hiru: ez da
bihotza erretzen zaituena...
Hautsontzian sartuta
daukazun titia baizik!

SENARRAREN ABILIDADEA
Bi lagun auzoko tabernan:

–  Aizu, eta zure mutilak
zer moduz egiten du larru-
tan?

–  Bada, oraintxe ez nuke
jakingo zer esan! Batzuek
oso ondo jotzen duela esaten
didate; beste batzuek berriz,
arras gaizki…

BARRASKILOAREN OIHUA
– Zer esaten du barraski-

lo batek dortoka baten
oskolera igotzen denean?

– (!?!)
–  Iiiieeeeeeeaaaaaaaaaa-

aaaaapaaaaa!

OILARRA ETA MERKATUA
Oilarra ostruka-arrautza
batekin sartu da oilategira.
Oilo guztiak bildu, eta serio
demonio hasi zaie hizketan,
ostruka arrautza erakusten
diela:

–  Ez nuke larritasun
egoerarik sortu nahi,
baina... ikusten al duzue
zer ari den ekoizten
konpetentzia?
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Ondo pasa Gabon jaiak!

TALLERES CHAPIME. Debagoieneko Citroën kontzesionario ofiziala
0 km eta bigarren eskuko autoetan

AUKERA ZABALA
San Andres auzoa 5. 

Tel.: 943 79 45 22. ARRASATE
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Gabonak zoriontzeko
GOITB aukeratu duten
guztiei, eskerrik asko 

Debagoieneko ikastola,
eskola, enpresa, denda eta
udal askok aukeratu dute
Goiena Telebista Gabone-
tako zorion agurra
egiteko. Abenduan eta
urtarrileko aurreneko
astean, Gabon mezu
horiek ikusteko aukera
izango da. Zuen konfian-
tza erakusteagatik eta
Gabonak zoriontzeko
aukeratu gaituzuelako,
eskerrik asko.

‘Baserria’ zarzuela
GOITBn ikusteko
aukera Gabonetan

Arrasteko Izaskun Murgia
elkarte lirikoa Baserria
zarzuela egiten ari da
egunotan Amaia Udal
Antzokian. Oraingo
zapatuan GOITBko
kamerak ere izango dira
hantxe, eta Gabon egune-
tan gure telebistan
ikusteko eta entzuteko
aukera izango duzue.
Guztira, lau emanaldi
egin ditu Izaskun Murgia
Elkarteak.

RIP taldearen DVD
eta CDari harrera
ona Durangon

Goienak eta Gaztelupeko
Hotsak diskoetxeak
elkarlanean argitaratuta-
ko RIP musika talde
arrasatearraren DVD eta
CDari harrera ona egin
diote Durangoko liburu
eta disko azokan. Musika
arloan salduenetakoa
izan da, Mikel Laboa eta
Benito Lertxundirekin
batera. Zorionak, beraz,
gure lankide Iban Toledo
eta Iker Barandiarani. 

GOITBBERRIAK

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

GOITBPROGRAMAZIOA

13:15 Emisio hasiera.
13:20 Marrazki
bizidunak.

13:45 Gaurkoak.
13:47 Ikuskizuna.
14:15 Musika saioa.
14:30 M1: Eguraldia
eta zerbitzuak.

14:35 Gezi-bideak.
14:45 Albiste
aurrerapena.

15:00 Iparrorratza.
15:30 M1.
15:35 Sendabelarrak.
15:45 Gaurkoak.
15:47 Didjeridu.
16:15 Klipak.
16:30 M1.
16:35 Gezi-bideak
16:45 Albiste
aurrerapena.

17:00 Berbaire.
17:30 Eltze beroa.
17:45 Gaurkoak.
17:47 Ilunpean.
18:15 Teknopolis.
18:45 Albiste
aurrerapena.

19:00 Klipak.
19:15 Jazz mintegia.
19:45 Berriak.
20:15 Marrazki
bizidunak.

20:45 Albisteak.
21:15 Behazulo:
Errota zaharrak.

21:45 Berriak.
22:15 Ilunpean.
22:45 Albisteak.
23:15 16 mm.
23:45 Berriak.
00:15 Amaiera.

Jose Antonio
Aspiazu izango da
oraingo asteko
gonbidatua.
Erreportajean,
berriz, Oñatiko San
Miguel errota.

Errotak eta
errotariaren
ogibidea
21:15

07:55 Emisio hasiera.
08:00 Marrazki
bizidunak bilduma.

11:00 Behazulo.
11:30 Ilunpean.
12:00 Motzean eta
Zera dio.

12:15 16 mm.
12:45 Jaun ta jabe.
13:45 Didjeridu.
14:15 Klip@. Musika
taldeen bideoklipak.

14:45 Jazz mintegia.
15:15 MKT.
15:45 Errugbia:
Ordizia-Quesos
Entrepinares
Valladolid.

16:45 Danbaka.
17:00 Erreportajea.
17:30 Marrazki
bizidunak. Bilduma

19:15 Eltze beroa.
19:30 16 mm. .
20:00 Behazulo.
Errotak eta
errotarien ogibidea
hizpide, Jose 
Antonio
Azpiazurekin.

20:30 Zera dio eta
Motzean.

20:45 Ilunpean.
21:15 Teknopolis.
21:45 Berbaire:
22:15 Elkartasun
bideak.

22:45 16 mm. Iñigo
Muguruzaren film
laburra.

23:15 Emisio
amaiera.

Ordiziak eta
Valladolidek
jokatutako partidua
eskainiko dizuegu.
Estatuko goi
mailako bi talde
lehian.

Errugbia; Ordizia
eta Valladolid
lehian
15:45

07:55 Emisio hasiera.
08:00 Marrazki
bizidunak bilduma.

11:00 Klip bilduma.
11:30 Iparrorratza.
12:00 Didjeridu.
12:30 Eltze beroa.
Hostopila (hojaldrea)
denboraldiko
barazkiekin.

12:45 Erreportajea.
13:15 Elkartasun
bideak.

13:45 Klip@. Gaur
egungo musika
taldeen bideoklipak.

14:30 Bidetxurretik.
15:00 Ilunpean.
15:30 Behazulo.
16:00 MKT musika.
16:15 Saio berezia:
Durangoko azoka.

16:45 Marrazki
bizidunak. Bilduma

18:45 Klipak. Musika
bilduma.

19:15 Iparrorratza.
19:45 Behazulo.
20:15 Zera dio eta
Motzean.

20:30 Ilunpean.
21:00 Didjeridu.
21:30 16 mm.
Iñigo Muguruzaren
film laburra
ikusteko aukera.

22:00 Berbaire.
Saharako lurralde
okupatuak.

22:30 Didjeridu.
23:00 Emisio
amaiera.

Hostopila (hojaldrea)
barazkiekin nola
egiten duen
erakutsiko digu gure
sukaldariak.
Gabonetarako
aproposa.

‘Eltze beroa’
saioan, hostopila
barazkiekin
12:30

13:15 Emisio hasiera.
13:20 Marrazki
bizidunak.

13:45 Gaurkoak.
13:47 Behazulo.
14:15 Eltze beroa.
14:30 M1.
14:35 Gezi-bideak
14:45 Albiste
aurrerapena.

15:00 Munduari
bueltaka: Mexiko eta
Guatemala

15:30 M1.
15:35 Sendabelarrak.
15:45 Gaurkoak.
15:47 Ilunpean.
16:15 Klipak.
16:30 M1.
16:35 Gezi-bideak
16:45 Albiste
aurrerapena.

17:00 Didjeridu.
17:30 Motzean.
17:45 Gaurkoak.
17:47 Berbaire.
18:15 Jaun ta jabe.
18:45 Albiste
aurrerapena.

19:00 Klipak.
19:15 16 mm.
19:45 Berriak.
20:15 Marrazki
bizidunak.

20:45 Albisteak.
21:15 Harmailatik.
21:45 Berriak.
22:15 Harmailatik.
22:45 Albisteak.
23:15 Jazz zikloa.
23:45 Berriak.
00:15 Amaiera

Ibarreko futbol talde
nagusienek etxean
jokatuko dituzte
partiduak, eta
norgehiagoka
horien laburpenak
ikusiko ditugu.

Futbola nagusi
‘Harmailatik’
saioan 
21:15

13:15 Emisio hasiera.
13:20 Marrazkiak.
13:45 Gaurkoak.
13:47 Jazz mintegia:
Iñaki Salvador.

14:15 Zera dio.
14:30 M1.
14:35 Gezi-bideak.
14:45 Albiste
aurrerapena.

15:00 Elkartasun
bideak.

15:30 M1.
15:35 Sendabelarrak.
15:45 Gaurkoak.
15:47 Harmailatik.
16:15 Klipak.
16:30 M1.
16:35 Gezi-bideak.
16:45 Albisteak.
17:00 Jazz.
17:30 Danbaka.
17:45 Gaurkoak.
17:47 Erreportajea:
Eguraldi begiralea
eta kutxara egilea.

18:15 Munduari
bueltaka.

18:45 Albisteak
19:00 Klipak.
19:15 Harmailatik.
19:45 Berriak.
20:15 Marrazki
bizidunak.

20:45 Albisteak.
21:15 Ilunpean.
21:45 Berriak.
22:15 Berbaire.
22:45 Albisteak.
23:15 Behazulo.
23:45 Berriak.
00:15 Amaiera

Munduari bueltaka
saioan Mexikora eta
Guatemalara
eramango gaituzte
eta hango ohiturak
ezagutzeko aukera
izango dugu.

Mexiko eta
Guatemala
bisitatzera
18:15

Arrasateko
Sexologia Zerbi-
tzuak antolatutako
Sexmetraia film
laburren lehiaketako
lanak ikusgai izango
dituzue.

‘16 mm’ saioan,
Sexmetraia
lehiaketa
22:15

13:15 Emisio hasiera.
13:20 Marrazki
bizidunak.

13:45 Gaurkoak.
13:47 Erreportajea.
14:15 Motzean.
14:30 M1.
14:35 Gezi-bideak.
14:45 Albiste
aurrerapena.

15:00 Jaun ta Jabe.
15:30 M1.
15:35 Sendabelarrak.
15:45 Gaurkoak.
15:47 Jazz mintegia.
16:15 Klipak.
16:30 M1.
16:35 Gezi-bideak.
16:45 Albiste
aurrerapena.

17:00 16mm.
17:30 MKT musika.
17:45 Gaurkoak.
17:47 Elkartasun
bideak.

18:15 Iparrorratza:
Pakistan.

18:45 Albiste
aurrerapena.

19:00 Klipak.
19:15 Erreportajea.
19:45 Berriak.
20:15 Marrazki
bizidunak.

20:45 Albisteak.
21:15 Jaun ta jabe.
21:45 Berriak.
22:15 Didjeridu.
22:45 Albisteak.
23:00 Berbaire.
23:45 Berriak
00:15 Amaiera.

Deiane Arrietak eta
Julen Iriondok
aurkezten dituzten
albistegietan
ibarreko albiste
guztiak jorratzen
dituzte egunero.

Debagoieneko
albiste guztiak
albistegietan
19:45

ZAPATUA, 17EGUBAKOITZA, 16 DOMEKA, 18 ASTELEHENA, 19 MARTITZENA, 20 EGUAZTENA, 21 EGUENA, 22

13:15 Emisio hasiera.
13:20 Marrazki
bizidunak.

13:45 Gaurkoak.
13:47 Berbaire.
14:15 Musika saioa.
14:30 M1.
14:35 Gezi-bideak.
14:45 Albiste
aurrerapena.

15:00 Teknopolis.
15:30 M1.
15:35 Sendabelarrak.
15:45 Gaurkoak.
15:47 Behazulo.
16:15 Klipak.
16:30 M1.
16:45 Albiste
aurrerapena.

17:00 Berbaire.
17:30 Zera dio eta
Motzean: Miguel
Etxagibel.

17:45 Gaurkoak.
17:47 16 mm.
18:15 Teknopolis.
18:45 Albiste
aurrerapena.

19:00 Klipak.
19:15 Didjeridu.
19:45 Berriak.
20:15 Marrazki
bizidunak.

20:45 Albisteak.
21:15 Teknopolis.
21:45 Berriak.
22:15 16 mm:
Sexmetraia lehiaketa.

22:45 Albisteak.
23:15 Erreportajea.
23:45 Berriak.
00:15 Amaiera

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,

09:00etatik 18:30era.

Eskaintzaz baliatzeko:

zenbaki DOAN

Jaso doan Asteleheneko Goienkaria lau astez.  
Gustukoa baduzu Asteleheneko Goienkaria
jasotzen jarraitu ahal izango duzu 
(2006. urteko abendura arte) 
36 euro bakarrik ordainduta.
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Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00 ZAPATU GOIZETAN ZABALIKKataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34

ALMACENES ARRASATE

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

FAGOR, ASPES, EDESA eta SANYO etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

HOZKAILUA 2FA255

255€42.428 pta

1.460
X
550
X
590 mm

ONTZI-GARBIGAILUA LEE-11 

270€44.924 pta

HOZKAILUA COMBI 2FAC495

375€62.394 pta

TELEBISTA THOMSON
LCD 26" 26LB040S5

825€137.268 pta

TELEBISTA SANYO
LCD 20" CE 20LC4

519€86.673 pta

1.400 
b/min
7 kgr.

1.850
X
598
X
590 mm

TELEBISTA SANYO
LCD 15" CE-ISLC4

369€61.396 pta

B B A+AB
LABEA eta BITROZERAMIKA

298€49.583 pta

B

LABEA
H2-1401BN 
BITROZERAMIKA 
VAP1400

GARBIG. XF7 1407 DG 

355€58.930 pta

KERAMIKAK
D E B A G O I E N A

BILTEGIA/BULEGOAK: 
Meatzerreka 6 • Arrasate • 943 79 14 28 • Faxa.: 943 79 40 43

ERAKUSKETA: 
Ignacio Zuloaga 4 • Arrasate • 943 79 07 20 

Bainu altzari eta osagaiak
•

Hidromasaje kabinak
•

Manparak
•

Eraikuntzako materiala

ZERAMIKAK

ERRADIADOREAK
650 W . . . . 180 €
910 W . . . . 220 €
1170 W . . . 265 €
1430 W . . . 305 €

• Bero urdina
• Programatzailea
• Termostato digitala
• Instalazio erraz eta azkarra
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Zorionak 
eta urte berri on!

E
uskadiko txapel-
dunorde izan zinen
Zanbranan. Zortea
izan zenuen ala

ehiztari ona zara benetan?
Zortea, galanta. Oñatiko
lehiaketa irabazi nuen lehe-
nengo, eskualdekora joan
nintzen gero, Gipuzkoakora
ondoren eta Euskadikora
azkenik. Lehiaketa guztiak
Zanbranan izan dira eta
ingurua ezagutzeko aukera
eman dit horrek. Hori aban-
taila izan da.

Zenbat pieza ehizatu
zenituen Euskadiko
Txapelketan?

Zazpi eper eta oilagor
bat, guztira.

Ehiztaria

Espainiako Txapelketa
duzu orain?

Bai. Datorren urtarrila-
ren 14an da, Sorian.

Ezagutzen duzu tokia?
Ez, ez naiz inoiz egon.

Hala ere, susmoa dut ez dela
guretako terreno aproposa.

Zergatik?
Distantzia luzera ehizan

egitera ohituta gaude gu, eta
ehiza hori distantzia laburre-
koa da. Inguruak ez ditugu
ezagutzen, eta hori ere ez
dago gure alde.

Zein duzu bikotekide?
Siratz. Berarekin egiten

dut beti ehizan. Horrelako
txapelketetan, gainera, txa-
kur bat bakarrik eraman

Demagun Jon Agirrek
epaiketa justua izan
zuela bere garaian;

justiziazko epaiketa, alegia.
Asko ematea da hori, hogeita-
ka urte geroago diharduen
epaiketa tzarra ikusita,
besteak beste. Baina utzidazue
ariketarekin jarraitzen. 

Epaiketa eta epaia justuak
izanda ere, Jon Agirrek beteak
ditu zigorraren bi herenak. Ez
atzo eta ez herenegun, baizik
duela hamar urte. Hain zuzen,
lehengo justizia bera erabilita,
Jon Agirrek etxean behar
zuen duela hamar urte.

Gainera, Jon Agirre
gaixorik dago. Berezko osasun
arazoak areagotu egin dizkio
24 urteko kartzela aldiak, eta
berriak eragin. Gaixo larri eta
kronikoak ditu, zerrenda
luzean. Horrelakoetan,
gizatasunak exijitzen du –eta
legeak baimentzen– presoa
etxeratzea, bere gaixoak
zaintze aldera.

Justizia eta gizatasuna
kontuan, Jon Agirrek etxean
behar zuen orain baino lehen,
aspaldi. Baina kartzelan
dirau, eta mendeku usaina
dario kartzelan iraun behar
honi. Eta mendekuak gaina
hartzen dienean justiziari eta
gizatasunari, zerbait ustel
dagoen seinale da, edonor dela
biktima, edozein gizartetan. 

Jon etxera ekartzeko,
justizia eta gizatasuna berriro
goienean jartzeko, manifesta-
zioa izango da larunbat
honetan Arrasaten, alderdi eta
eragile askok deituta, Udala
bera tarteko. Beste behin,
adostasun oso zabala eragin
du Jonen kausak. Gurean
ustela gainditu nahi den
seinale.

MIKEL IRIZAR
www.goiena.net/blogak/piperrautsa

Etxera

PIPERRAUTSA

“Oilagorretan ibiltzen gara, baina ez ditut
ez zenbatzen, ez lumatzen, ezta jaten ere”

“Soriako proban distantzia laburreko 
ehizan ibiltzen dira eta gu, berriz, 
distantzia luzekoa egitera gaude ohituta”

“30 kartutxo bakarrik erabili behar ditugu
txapelketan, eta txakur bat; nik, Siratz”

Oñati / 29 urte / Euskadiko ehiza txapeldunordea
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Atzeskua OIHANA ELORTZA

Iker Urrutia/

Nik, oso gutxitan. Jan ere
ez ditut egiten eta ezta urtean
zenbat oilagor harrapatu
ditudan zenbatu ere. Ehiza-
tzen gehiago disfrutatzen dut.

Zenbateko pisua
erabiltzen duzu gainean
ehizara zoazenean?

Nora goazen arabera.
Huescara goazenean, adibi-
dez, pisu handia; ur gutxiko
parajeetan ibiltzen gara
sarri eta bai guretako bai
txakurrendako ura geuk
eraman behar izaten dugu
bizkarrean. Horrelako txa-
pelketetan, berriz, pisu txi-
kiagoa: 30 kartutxo bakarrik
eraman ditzakegu.

Ze eskopetarekin ibil-
tzen zara ehizan?

Bereta etxeko bat dut.
Hiru tirokoa da, baina
txapelketetan bikoa bakarrik
erabil dezakegu.

2006ko egutegia egiten
ari dira orain lantegietan.
Ehizatzeko hartzen dituzu
zuk oporrak?

Nahiko lan izaten dut
egunak hartzeko, bai.

behar duzu eta ezin duzu
txakurra aldatu, pisuzko
arrazoirik ez baduzu. 

Zenbat urte darama
zurekin Siratz-ek?

Lau urte. Haren ama eta
aitaita zirenak ere gurean
izan ditugu. 

Zeuk erakusten diozu
kasu egiten?

Txakurraren arrazak
garrantzi handia du horre-
tan. Jaiotzez izan behar ditu
txakurrak dohain berezi
batzuk. Hortik aurrerako
lanak jabeak egin behar
ditu, bai.

Noiz eta nora joaten
zarete ehizan egitera?

Oñatiko inguruetan
dezente ibiltzen gara. Astebu-
ruetan eta ahal dela astean
egun baten, berriz, Huescara
joaten ahalegintzen gara.

Zer ehizatzen duzue?
Oilagorretan ibiltzen

gara gu. Eper txapelketan
ondo ibili naiz, baina zortea
ere izan dut.

Nork lumatzen ditu
etxera ekarritakoan?
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