
Ekimenak iaz izandako arrakasta ikusita,
txapelketa berriro antolatzea erabaki dute

Euskal Herriko lehiarako puntuagarria
da eta 4X4ko espezialistak batuko dira

Aurrejubilatuek
epaitegira eroan
dute ONA enpresa
DDuurraannggoo••  ONAko zortzi aurreju-
bilatu soldata barik daude,
ordaintzen zien aseguru-etxeak
porrot egin eta gero. ELAk ONAri
eskatu dio ordaintzeko. Zuzenda-
ritzak dio: “Apra Leveni ordaindu
genion ordaindu beharrekoa. 

••EElloorrrriioo
Gose greban dagoen  
Zengotitabengoari babesa 

••AAbbaaddiiññoo
Oinezkoendako gunea prest
egongo da abuzturako

••ZZaallddiibbaarr
Correosen ordutegi murrizketa 
eragozteko sinadura bilketa

Juan Azurmendik
aerografia bidez
sortutako koadroak
KKUULLTTUURRAA  ••  Durangoko Jai Berri
tabernan ipini ditu Juan Azurmendi
Kurutziaga margo akademiako
arduradunak aerografia teknika
baliatuz osatu dituen koadroak.
Heavy musika sortzaileen erretra-
tuak dira erakusketa horretarako
bildu dituenak. 
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Trial txapelketak hartuko ditu
Apatako zelaiak hilaren 23an

Errusia, Indonesia
eta Serbiako
dantzak ikusgai

DDuurraannggaallddeeaa••  Durangoko Kriski-
tin dantza taldeak gonbidatuta,
Jakartako  unibertsitateko taldeak
Indonesiako tradizioko dantza
emanaldia eskainiko du uztailaren
23an, Andra Mariko elizpean.

Berrizen, ostera, uztailaren 21ean
eta 22an Errusiako federazioaren
parte den Udmurt errepublikako
eta Serbiako dantza talde banaren
saioagaz gozatu ahal izango da
pilotalekuan. 

Bilduk PSE-EEren hautagaia babestuko
du Amankomunazgorako bozketan

Herririk Herri 2
Euskal Triatloi Zirkuitua irabazi gura du
Laubideta triatloi taldeko Gorka Bizkarrak

Kirola 20
Jon Lasuen: “Birritan pasatu eta gero bota
zituzten bonbak Otxandion hegazkinek”
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

276.000 euro urtean
zinegotzien liberaziotan

Zinegotzien liberazioak eta batzordeen osaketa zehaztu berri dituzte.

Bilduk uko egin dio liberatuari; Aralarrek %60ko jardunean jarri du berea

Zinegotzien liberazioak onar-
tu berri dituzte udalean.
Lanordu osoan jardungo

dute Aitziber Irigoras alkateak,
EAJko Maria Jose Balierrek, PSE-
EEko Idoia Agorriak eta PPko Juan
José Gaztañazatorrek. Bilduk uko
egin dio liberazioari, eta Aralarrek
%60ko jardunean jarri du Iker
Urkiza, 33.500 euroko soldata gor-
dinagaz. Lanordu osoan jardun-
go duten zinegotziek urtean 56.000
euroko soldata gordina edukiko
dute; alkateak 75.000 eurokoa.

Batzordeetako kideak
Udaleko batzordeetan egindako
moduan, erakunde autonomoen
batzordeetan kide bat gehiago –11
kide– egoteko aldaketa egin dute. 

Aralarrek kide kopurua sei
zinegotzira –lehendakari bat eta
alderdi bakoitzeko kide bana–
pasatzea eta boto ponderatua era-
biltzea proposatu du; Bildu alde
agertu da, EAJ eta PSE-EEk kon-
tra, eta PP abstenitu egin da. Idaz-
kariak txosten batean Aralarren

proposamena ezin dela aurrera
eraman adierazi du. Dani Maez-
tu Aralarreko zinegotziak, ostera,
“interpretazio juridiko” kontua
dela esan du. Bilduko Urdaspal

Bolinagak neurriak ekarriko
lukeen "gastu murrizketa" nabar-
mendu du, eta "borondate politi-
koa" eskatu.

PSE-EEko Pilar Riosek kide
berria –sozialista– liberatua dela eta
ez lukeela kobratuko adierazi du.
EAJko Goiztidi Diezek lehenago ere
11 kideekin inoiz jardun dutela
esan du: "Horrek ez zuen dinami-
ka apurtu". A.Ugalde 

Erakunde autonomoetako
batzordeak seina kidekoak
izatea proposatu du Aralarrek

PSE-EEren alde egingo du
Bilduk Amankomunazgorako
Udalak eratu eta gero, laster
Amankomunazgoa eratzeko
ordua izango da. Bilduk 13
ordezkari edukiko ditu, EAJk 11,
Abadiñoko Independenteek 2
eta PSE-EEk 1.Laster erakun-
deko gobernu batzordean nor
egongo den erabakiko dute.

Durangoko Bilduk gober-
nu batzorde horretarako PSE-

EEko Fernando Castilloren alde
bozkatuko duela adierazi du;
bera da Amankomunazgoan
alderdi sozialistak duen ordez-
kari bakarra. Horrela, “aman-
komunazgoan ordezkaritza
duten indar guztiek gutxienez
gobernu batzordean kide bat”
edukitzea bermatu gura dute-
la adierazi dute koaliziokideek.

Aurrejubilatuek ONA
epaitegira eroan dute

ONAko zortzi aurrejubilatu solda-
ta barik daude urtarriletik hona,
aurrejubilazioa ordaindu izan dien
aseguru-etxeak porrot egin eta
gero. ONAko zuzendaritzari zorra
ordaintzeko eskatu diote eta,
asteon, ELAgaz akordioetara hel-

tzeko saiakerak huts egin eta gero,
salaketa sartu dute epaitegietan.
Salaketagaz ONAk euren ordain-
sarien “erantzukizun guztia” har-
tzea gura dute aurrejubilatuek.

Belgikako Apra Leven ase-
guru-etxeagaz lotu zuen ONAk
zortzi aurrejubilatu hauen ordain-
saria 2008an. Urtarrilean likida-
zio egoeran sartu zen enpresa, eta
ordutik milaka aurrejubilatu dau-
de ONAko zortzi langile ohien
egoera berean.

Enpresako zuzendaritzaren
iritziz, auzia “Apra Leven eta aurre-
jubilatuen artekoa” da. Azaldu
dutenez, zorra aseguru-etxeak
ordaindu beharko luke: “Guk
ordaindu beharrekoa ordaindu
genion Apra Leveni”. A.U.

Aurrejubilazioa ordaintzen zien aseguruak porrot
egin eta gero ONAri eskatu diote erantzukizuna 

Akordioetara heltzeko
saiakerek huts egin eta gero
ipini dute salaketa, asteon

Zuzendaritzaren ustez, zorra
ordaintzeko erantzukizuna
aseguru-etxearena da

Aurreko barikuan Ezkurdin egin zuten elkarretaratzea.

Jose Luis Zubillaga omendu dute
Durangoko CCOOren lokalean

Durangoko CCOOren lokalaren parean egin zuten oroimen eki-
taldia. Roberto Martín eta Jose Petite CCOOko ordezkariek
“Zubi”-ren ibilbidea gogoratu zuten: “Langile eta sindikalista kon-
bentzitua eta nekaezina zen”. Poesia errezitaldia eta dantzak ere
izan ziren. Ekitaldian izan ziren, besteak beste, Unai Sordo Eus-
kadiko CCOOren zuzendari orokorra, Alba Gutierrez (Durango-
ko EB) , Aitziber Irigoras Durangoko alkatea, Iñaki Totorikague-
na Iurretako alkatea eta Jose Luis Lizundia euskaltzaina. J.D.

M15 mugimenduak
protesta egin du bankuetan

“Ez dugu gura gure dirua armak
erosteko erabiltzea”: mezu horre-
gaz, eta “Nire diruarekin ez” jar-
tzen duten billeteak banatuz sar-
tu dira hainbat bankutara Duran-

goko M15 mugimenduko kideak.
Gaur goizean egin dute ekimena.

Barikuro 20:30ean asanblada
egiten dute Andra Marian M15
mugimenduko kideek. Lan batzor-
deak finkatzen dabiltza orain, eta
gaurko asanbladan hori izango
da gai ordenako puntuetako bat. 

Ekintzen berri emateko, blo-
ga ere sortu dute: 15mdurangal-
dea.blogspot.com.Bertan batzarre-
tako aktak daude, besteak beste.
Udara begira asanbladak egiten
jarraituko du M15 mugimendua-
ren asanbladak. A.U.

Dirua armetan inbertitzen dutela salatzeko,
bankuetan protesta ekitaldia egin dute goizean

Euren jardueren berri
15mdurangaldea.blogspot.com
atarian ematen dute
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ELORRIO IURRETA

Otadui beharrean, Mujika
liberatuko dute udalean
Alkatea legebiltzarkide ere badelako hartu dute erabakia udalbatzarrean

EAJk alkatea beharrean alka-
teordea liberatzea proposa-
tu du, Ana Otadui "legebil-

tzarkidea delako". Otaduik berak
azaldu du, "hobe dela bi pertsona
lanean izatea bakarra baino", eta
udaletxean egongo dela herrita-
rren beharrei erantzuteko, nahiz eta
legebiltzarreko lanak denbora ken-
du. Dedikazio osoa, beraz, Joseba
Mujikak hartuko du, EAJren sei
boto eta PPkoaren botoari eskerrak.
Bilduk aurka bozkatu du, eta Idoia
Buruaga zinegotziak adierazi du
"ez dela ulertzekoa" EAJren eraba-
kia, eta ez dutela jaso “hori arrazoi-
tzeko azalpen nahikorik”.

Informazio batzordeak uztai-
lean zehar osatuko dira, baina
buruak izendatu dituzte. Denak
EAJkoak izango dira, eta Bilduk ere

alde bozkatu du. Buruagaren esa-
netan, lehendakaritzaren bat har-
tzeko proposamena egin diete EAJ-
ri, eta aurrerantzean ere postura
horretan mantenduko ei dira. Muji-
kak adierazi du, oraingoz ardura
eurek hartu behar dutela ikusten
dutela. Udalaz kanpoko erakundee-
tarako gauza bera jazo da, Amako-
munazgoaren kasuan izan ezik.

Udalbatzarrak hilero izango
dira, lehen eguaztenetan, 19:00etan.
Bilduk proposatua da, herritarrek
parte hartu dezaten. PPko Garcia-
ren ustez, “lehentasuna herrita-
rren ordezkariek eduki behar dute,
ez herritarrek”. M.Onaindia

Informazio batzordeetako
lehendakari guztiak 
EAJkoak izango dira

Zengotitabengoari babesa,
gose greban dagoela gogoan

Gose greban jarraitzen du Ando-
ni Zengotitabengoa elorriarrak
Portugalgo Monsanto kartzelan.
Uztailaren 2an ekin zion protes-
tari, bizi-baldintzak hobeak eska-
tuz. “Alabak normaltasunez besar-
katu ahal izatea” du aldarrikapen
nagusi, “urtean bi orduan soilik

besarkatu ditzakeelako”, Amnistia-
ren Aldeko Mugimenduak dioenez.
Diabetikoa da, bestalde, eta “orain
azukre maila baju dauka”.

Hainbat herritarrek martxa
egin zuten joan zen asteburuan
Portugalera, elkartasuna adierazte-
ko asmoz. Espetxeko zuzendaria-

gaz batu gura zuten, baina “jai egu-
na zuela-eta”, gutuna utzi behar izan
zuten eskaerekin. Gero, Lisboan
elkarretaratzea egin zuten, zan-
pantzar eta guzti. “Esperientzia
positiboa” izan ei zen.

Irailaren 12an eta 13an epai-
tuko dute Zengotitabengoa. M.O. 

Ohiko udalbatzarrak hilero
izango dira; lehenengo
eguaztenetan, 19:00etan

Lisboako kaleetan ere zabaldu zuten aldarrikapena martxako kideek.

Alkateak dedikazio
osoa mantenduko du

Alderdientzako 276 euroko eta
zinegotzientzako 76 euroko eslei-
pen ekonomikoa zehaztu du udal-
batzak; baita 57 euroko batzordee-
tako bertaratze dietak ere. EAJk,
PSE-EEk eta PPk egin dute alde;
abstenitu egin da Bildu. Iñaki
Totorikaguena alkateak jardun
osoan jarraituko du.

Udal ordezkari legez PSE-
EEko Mª Angeles Muñoz arituko
da Bilbao-Bizkaia Ur Partzuer-
goan eta Urkiola Landa Garape-
nerako Elkartean Bilduko Zorion
Agirrezabala.Maiztegi herri esko-
lan, berriz, Iñaki Gil (EAJ); Juan
Orobiogoitian Amatza Abasolo
(Bildu); Iurreta Institutuan Alber-
to Borobia (PSE-EE) eta Haurres-
kolan Ignacio Toca (PP). Goiuria
kulturguneko jarraipen batzor-
dera Iñaki Gil  eta Amatza Abaso-
lo joango dira, eta Jubilatuen Etxe-
ko zuzendaritza batzordera
Ainhoa Albizuri (EAJ) eta Alberto
Borobia.

Ordenantza berriak
Behin betiko onartu dituzte, bes-
talde, administrazio elektronikoa-
ren ordenantza eta omenaldi zibi-
lak egiteko araudia. A.B.

Alderdi eta zinegotzien esleipen ekonomikoak 
eta batzordeetarako dietak onartu dituzte

Udalaz gaindiko
organoetarako ordezkariak
onartu dituzte

Aurrera egin dute hileta
zibilen araudiak eta
administrazio elektronikoa
arautzeko ordenantzak

Mikel Aldekoa-Otalora Txintxurre-
ta gazte durangarraren Danok
dantzan kartelak iragarriko ditu
aurtengo Sanmigelak. Aurkeztu-
tako 10 kartelen artean, botoen
%25,6 jaso du 28 urteko gaztea-
ren lanak; 250 botoetatik 64. 

Jai Batzordekoen berbetan,
“2.ak baino 30 boto gehiago lor-

tu ditu” irabazleak. Egileen zein
herritarren parte-hartzeagaz
“pozik” daude. Aldekoa-Otalorak
500 euroko saria lortu du. 

Durangoko gazteak badu
esperientziarik kartelak egiten.
Iaz Mallabian ere bere kartela
aukeratu zuten, eta Aretxabale-
tan ere lortu izan du saririk. A.B.

‘Danok dantzara’ lanak
iragarriko ditu jaiak
Durangoko Mikel Aldekoa-Otalorak irabazi du

Aldekoa-Otaloraren gurasoek eta ilobak hartu dute saria. A.B.

Portugalera martxa burutu zuten 62 lagunek joan zen asteburuan
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ABADIÑO

IZURTZA

OTXANDIOMALLABIA

Eliza inguruko lanak,
abuzturako amaituta

Maiatzean, auzoko jaiak amaitzea-
gaz batera, ekin zioten Traña-
Matienako elizaren ingurua erabe-
rritzeko obrari. Asteon galdetu dio-
gunean Jose Luis Navarro alkateak
adierazi duenez, lanak uztailean

zehar edo beranduen jota abuztu
erdialderako gura dituzte amaitu.

Costrucciones Lasuen enpre-
sak dihardu elizaren ingurua era-
berritzeko lanak burutzen; 171.000
euroko aurrekontua bideratu du
udalak lanotara.

Abadiñoko Independienteak
taldeko alkateak azaldu digunez,
“2009 urtean udal aurrekontuan
jasota eta gauzatzeko zegoen azke-
neko proiektua” da hau. Urte har-
tako aurrekontuan jasota zegoen
San Andres kaleko obra ere.  

Abuztutik aurrera, oinezkoen-
dako gunea izango da Traña-Matie-
nako eliza ingurua, “saneamendu
berritua, lorategiak eta harlauzak”
eraberrituta. I.Esteban

Traña-Matienako eliza ingurua eraberritzeko lanak
datozen asteetan amaitutzat ematea da asmoa

Lasuen enpresak dihardu
171.000 euroko aurrekontua
duten lanak burutzen

J.L. Navarro: “2009ko
aurrekontuetatik gauzatzeko
zegoen azken proiektua da”

Abuztuaren
27ko Erregu
Eguneko
bazkaria
Abuztuaren 12ra arte eman ahal-
ko dute interesa duten jubilatu
abadiñarrek abuztuaren 27an
Urkiolako Santutegian egingo
duten bazkarian parte hartu ahal
izateko izena. Halaxe eman du
udalak jakitera. 

Urkiolako ohiturazko hitzor-
duan parte hartu ahal izateko, 10
euro ordaindu beharko ditu lagun
bakoitzak. Horrela, abuztuaren
27an, 10:30ean, autobusez abia-
tuko dira izena ematen duten
abadiñarrak Urkiolara, eta baz-
karitarako elkartu. 

Udal arduradunek jakinara-
zi dutenez, Errota kultur etxean
edo Udal Mediatekan  eman dai-
teke izena bazkarira joateko. 
Bazkal aurretik, 11:30ean, ospa-
tuko dute meza. I.E.Saneamendu sarea eta lauzak berritu dituzte, besteak beste. 

Auzoekiko hartu-emana eta
gazteria indartuko dituzte

Udalbatzarrak hiru hilerik behin izango dira, hileko azken eguenetan, 19:00etan.

Euskara, Kultura, Hezkuntza eta Kirol Batzordeari ‘Gazteria’ atala gehitu diote

Aurreko legegintzaldian
legez, datozen lau urteetan
ere bost batzordetan kudea-

tu eta eztabaidatuko  dituzte herri-
ko beharrizan anitzak. Horietako
bik, ordea, atal berriak izango
dituzte: Euskara, Kultura, Hezkun-
tza eta Kirol Batzordeari ‘gazteria’
atala gehitu diote: “Gazteria jorra-
tu beharreko atala dela deritzogu.
Mallabia lako herrian batzorde
berria sortzeari gehiegi iritzi
genion, eta horregatik gehitu dugu
batzorde horretara”, dio Mila Mon-

dragon alkateak. Auzoetako Batzor-
dea zena, Herritarren Parte hartze-
rako, Komunikaziorako eta Auzoe-
tako Batzordea izango da aurreran-
tzean. Ikuspegi horregaz, auzoen
errealitatea ezagutzeko zein

auzoetarako hartutako erabakiak
jakinarazteko batzarrak auzoetan
egiten ahaleginduko dira. Aldake-
ta horiek aho batez onartu dituz-
te udalbatzarrean.

Bi alkateordeak, berriz, hona-
ko hauek izango dira: Unai Uzu-
riaga eta Koldo Pradera, biak Bil-
dukoak. UEMAko ordezkariak Bil-
duko Xabat Areitiourtena eta EAJko
Itziar Garitagoitia izango dira.

Udalbatzarrak hiru hilerik
behin izango dira, azken egue-
nean, 19:00etan. J.Derteano

Auzoen inguruko batzarrak
auzoetan bertan egiten
saiatuko dira; herritarrek parte
hartzea ere sustatu gura dute

Irailean ospatuko dituzten herri-
ko jaiak iragartzeko udalak deitu-
tako lehiaketara aurkeztu zituz-
ten lau kartel proposamenetik Jai
Batzordeko kideek aproposen iri-
tzitakoa zein den jakinarazi dute.

Eduardo Landia durangarrak
lehiaketara bidalitako kartela hau-
tatu dute herriko jaiak iragartze-
ko. Asteon udalean azaldu dute-
nez, jai egitaraua jasoko duen

eskuorrian argitaratuko dute,
datozen asteetan, kartel irabaz-
learen lana. Bigarren urtea da
jaietako kartela lehiaketa bitartez
hautatu dutena, eta lau proposa-
men jaso dituzte. I.E.

Aukeratu dute jaiak
iragarriko dituen kartela

Bigarren urtea da jaietako
kartela hautatzeko lehiaketa
burutu dutena; 4 jaso dituzte

Eduardo Landia durangarrak aurkeztu duen 
kartela aukeratu du epaimahaiak jaietarako 

Ingurugiroarekiko jarrera ardura-
tsua sustatzeko asmoagaz, ekime-
na adostu dute Jai Batzordeak eta
ostalariek. Jai Batzordekoen ara-
bera, jaiek irauten duten egune-

tan, taberna eta txosnetan krista-
lezko edalontzi eta ontzirik ez
erabiltzeko konpromisoa hartu
dute. 

Horren ordez, berrerabili
ahalko diren plastikozko edalon-
tziak egongo dira. Edalontzi
horiek euro baten truke erosi
ahalko dira; goizeko 06:00etan
basoa itzultzen dutenei 50 zen-
timo bueltatuko zaizkie. A.M.

Edalontzi ekologikoak
erabiliko dituzte jaietan

Edalontziak euro batean
egongo dira salgai; taberna
eta txosnetan egongo dira

Jai Batzordea eta ostalariak adostasunera heldu
dira jaietan kristalezko ontzirik ez erabiltzeko
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BERRIZ

I.Gorriti

GARAI

DURANGALDEA

Udako jaietako berri
anboto.org gunean

Uda sasoian herri eta auzo asko
biziberritu egiten dira. Eguzkia
zeru urdina gobernatzen, egun
luzeak eta argitsuak… sasoi apro-
posa da jai giroan entretenitzeko.
Abuztuan zehar Durangaldeko
auzo eta herri askotan ospatzen
dituzte jaiak eta, horregatik,
www.anboto.org webguneak
ospakizun horietako egitarauak
eskuragarri ipiniko ditu.

Uztailaren 22tik aurrera
Anbotoren webguneak atal bere-
zia ipiniko du martxan jai horien
informazio osatua modu erra-
zean eskuratzeko. Horretara bide-
ratutako atalean Durangaldeko
herrietako izenak agertuko dira
zerrendatuta, eta herri bakoitza-

ren barruan jaiak ospatzen dituz-
ten auzoak. Gainean klikatzea
nahikoa izango da informazioa
eskuratzeko. 

Durangaldean zehar ez ezik,
inguruko herrietako jaietara ere
mugitzen da jende asko. Horre-
gatik, Amorebieta-Etxano, Ermua
eta Bilboko egitarauk ere eskura-
tu ahal izango dira anbotoren
webgunean. J.D.

Uztailaren 22tik aurrera eskualdeko jaietako 
egitarauak eskuragarri egongo dira webgunean

Atal berezian herriak eta
auzoak agertuko dira;
gainean klikatuta informazioa
eskuratu ahalko da 

www.anboto.org-ek atal berezia izango du abuztuan.

Udaleko batzordeak eta
organoak osatu dituzte
Ordezkarien izendapenak eta alkatearen soldata eztabaidagai izan ziren

Joan den ostegunean, uztaila-
ren 7an, ospatutako ez ohiko
batzarrean onartu zen batzor-

deen osaketa. Deneriko organoe-
tako kideak ere izendatu zituzten
bertan; ez zen erabateko adosta-
suna lortu.

Guztira, sei batzorde egongo
dira Berrizko Udalean, eta guztie-
tan EAJkoak izango dira ordezka-
riak. Batzorde horien osaketa era-

bakitzerakoan desadostasunak
sortu ziren; organo guztietarako
EAJko hautagaiak proposatu
zituen alderdi horrek –Ur Patzuer-
goa (PSE) eta Urkiolako Landa
Garapena (Bildu) ezik–, eta Roland
Isoird alkateak bere kalitateko
botoa erabili behar izan zuen pro-
posamenak aurrera egin ahal iza-
teko. Bilduko Xabier Zalduak,
berriz, batzordeen osaketaren
"pluraltasun eza" salatu zuen.

Bere iritziz, onartu zen osaketak
ez ditu maiatzaren 22ko hautes-
kundeetako emaitzak irudikatzen.

Bestalde, alkatearen erabate-
ko arduraldia eta soldata manten-
tzea erabaki zuen bilkurak; solda-
taren ezarpenak ere eztabaida piz-
tu zuen. Erabateko arduraldiarena
aho batez onartu bazen ere, sol-
dataren zenbatekoagaz ez ziren
ados jarri; Zalduak soldata "gehie-
gizkoa" dela adierazi zuen, eta,
bere alderdikoekin batera, aurka
bozkatu zuen; PSEko Jose del
Pinok, soldata "handia" zela iritzi
zion arren, abstenitu egin zen.
Isoirdek 50.097 euro garbi jasoko
ditu urtean. A.Maldonado

Urtean 50.097 euro garbiko
soldata jasoko du Isoirdek
alkata lanak betetzeagatik

Guztira, sei batzorde egongo
dira; EAJkoak izango dira
batzorde guztietako ordezkari

Adjudikatu dute farolak
aldatzeko egitasmoa

Garaiko Udalak asteon esleitu ditu
hiriguneko eta Momoitioko faro-
letan aldaketak egiteko lanak.
59.444 euroko aurrekontua izan-
go du egitasmoak, eta Izarrak
enpresak garatuko du.

San Juan Momoitio inguruan
oraingo farolak kendu eta berriak
ipiniko dituzte; herriguneko argiz-
tapenaren kasuan, bonbila alda-
keta egingo dute gehienetan, nahiz
eta batzuk osorik aldatuko dituz-
ten. Bi guneetan, kontsumo baxu-
ko LED argiaren aldeko apustua
egingo du udalak, adierazi digu-
tenez.

Farolak jartzeko beharrak uda
ondoren hastea itxaroten dute
udal arduradunek, iraila eta urria
artean. Azaldu dutenez, hiru aste
edo, asko jota, hilabeteko iraupe-
na izango dute lanok. M.O.

Uda ostean hasiko dituzte hiriguneko eta San 
Juan Momoitioko argiztapena hobetzeko lanak

Beharrak uda ondoren hastea
itxaroten dute, iraila eta 
urria artean

Ezpatadantzarien bilgune izan zen
Garai joan zen zapatuan

Durangaldeko 39. Ezpatadan-
tzari Eguna ospatu zuten joan
zen zapatuan Garain; 16 taldek
parte hartu zuten. Guztira, 128
dantzarik erakutsi zuten euren
trebezia. Ezin ahaztu, ordea,
hainbat txistulari eta lagun-
tzaile ere bertan izan zirela,
talde zabala osatuz.

Arratsaldean hasi zen jai-
giroa kalejiragaz, eta gero eto-
rri zen dantza saioa. Dantzari
dantza osoa jorratu zuten,
aurreskurako indarrak gordez.
1967. urtean egein zen lehen
Ezpatadantzari Eguna.

Durangaldeko Amankomunaz-
goak hainbat ikastaro prestatu
ditu oporren osterako. Itxiera fis-
kalari buruzko ikastaroa CEBEK
(Bizkaiko enpresarien Konfede-
razioa) elkarteak antolatuko du
eta Aldundiaren eta Amankomu-
nazgoaren laguntza du. Duran-
goko Behargintzaren eraikinean
izango da ikastaroa.

Pertsona Nagusien Dinami-
zazio Saila, aldiz, Katalunia eta
Costa Bravarako bidaia kultura-
la prestatzen ari da urrirako. J.D.

Itxiera fiskalari buruzko
ikastaroa uda ostean

CEBEK-ek antolatzen du eta
Amankomunazgoaren eta
Aldundiaren laguntza du

Urrian antolatu gura dute ikastaro hori

Txelu Angoitia (Gerediaga elkartea)
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ZALDIBAR

Durangaldean labur

ATXONDOMAÑARIA

Umeentzako ekitaldiak ez dira falta izan Sanandresetan. Delfin Zubizarreta.

Joan berri dira Udako sanan-
dresak, baina jai-giroak aurre-
ra jarraituko du Zaldibarren.

Izan ere,  Goierri eta Gazaga auzoen
txanda dator orain.

Herriko talde eta elkarteen
ekintzek indarra izan dute Sanan-
dresetan. Dena dela, asteburu
honetan bada oraindik ekimenik:
bihar mendi ibilaldi neurtua egin-
go dute, eta domekan argazki digi-
talen emanaldia eta sari-banake-
ta, 12:30ean.

Santa Marina, Goierrin
Gaur, 18:00etan, jaurtiko dute txa-
pligua, baita Donien-atxa altxatu
ere. 20:00etarako sardina-jana
antolatu dute eta gauean V.  Goie-
rri Rock Festibala izango da, bolo-
jokoa eta erromariaz gainera. Bihar,
bakailao eta paella txapelketan
elkartuko dira auzotarrak, goize-
tik. Domekan auzoko nagusiak
omenduko dituzte, 13:00etan.
Astelehenean, Santa Marina egu-
nagaz amaituko dituzte jaiak; ilun-
tzean marmitakoa jango dute, esa-
terako.

Gazagan Santiago eta Santa
Anaren bueltan egingo dute jaia,
ermitan bertan. M.Onaindia.

Udako Sanandresak igarota,
auzorik auzo doa jaia
Santa Marineko jaiak hasiko dira gaur Goierrin, arratsaldeko 18:00etan

Amaiurko gaztelura eta
aztarnategira bisitan 

Nafarroako Baztanera egunpasa
antolatu du udalak, uztailaren
23rako: besteak beste, Amaiurko
gaztelua eta Elizondo bisitatuko
dituzte. Goizean, 08:30ean, Maña-
ritik irtenda; 10:00etan emango
diote bisitaldiari hasiera. 

Amaiurko gazteluaren histo-
riaz eta Aranzadi zientzia elkar-
teak azken urtean bertako aztar-
nategian burututako lanaz azal-
penak emango dizkie bertaratzen
diren mañariarrei Aranzadi elkar-
teko Juantxo Agirre Mauleonek. 

Gaztelura oinez abiatuta, ber-
tan topatutako harresi, dorre eta
gotorlekuen aztarnen ikustaldi

gidatua egiteko aukera ere izan-
go dute datorren zapatuko irtee-
ran parte hartuko dutenek.

Autobusa eta hamaiketakoa
ordainduko ditu udalak, eta bakoi-
tzak bere poltsikotik ordainduko
du bazkaria: Elizondon igaroko
dute bazkalordua. Baztandik
Durangaldera bueltan, Hondarri-
bian egingo dute geldialdia. I.E.

Uztailaren 23an 08:30ean aterako da autobusa 
Nafarroa aldera. Egun osoko egitaraua daukate 

Amaiurko gazteluan Aranzadi
elkarteak burutu duen lanari
buruz azalpenak emango dizkie
Agirre Mauleonek mañariarrei 

Batzar irekia Hirigintza
Planaren berri emateko

Datorren eguenean, uztailaren
21ean, batzar irekia egingo dute
Udaletxeko batzar aretoan. Ber-
tan, Hirigintza Planaren garape-
naren berri emango dute. Urte
hasieran aurrerapen dokumentua
onartu zuen Udalak, eta azken
hileotan ekarpenak egin dizkiote
herritarrek. 

Rosa Elizburu alkatearen ber-
betan, aurrerapen dokumentuan
aldaketa berriak zelan txertatu
diren herritarrei erakustea da aur-
kezpenaren helburua. “Proposa-
turiko aldaketak zelan barnera-
tu diren erakutsi gura dugu horre-
la”. Horrela, herritarren parte

Irailaren 13an
jarri diete
irteera data
Anbotopekoei
Atxondoko Udalak eta Anboto-
pe elkarteak duten liskarrak
oraindik dirau. Durangoko epai-
tegiak irailaren 13a ezarri dio
elkarteari lokaletik irteteko epe
muga moduan. Arrazolako
elkartearen eta udalaren arteko
desadostasuna 2008tik dator.
30 urteko kontratua amaitu eta
gero, ez berritzea eta elkartea
lokaletik kaleratzea erabaki zuen
Atxondoko Udalak; epaitegiaren
arabera, udalaren aginduak ez
du akatsik. Udalak jada aldeko
hiru epai jaso dituela gogorara-
zi du. Epai horien ostean Anbo-
topek jarritako errekurtsoa ez
zuen onartu epaitegiak. A.M.

hartzea kontutan hartu nahi izan
du Udalak. Beraz, batzar irekia
Udaletxeko batzar aretoan izan-
go da, arratsaldeko 19:00etan.
Aurkezpenaz gainera, planean
sakontzeko materiala ere egon-
go da ikusgai. “Besteak beste,
panelak egongo dira”, dio alkateak.
Elizbururen arabera, Hirigintza
Plan “definitiboa” urrian aurkez-
teko asmoa du Udalak. A.M.

Aurrerapen dokumentuari urte hasieran eginiko
ekarpenak nola barneratu diren azalduko dute

Batzar zabala Udaletxeko
batzar aretoan egingo da.
19:00etan hasiko da

Suteen prebentziorako Atiempo enpresak 80 urte-
tik gorako abadiñarren 180 etxe bisitatu ditu azken
hileotan, eta 243 ke detektagailu instalatu ditu. Tek-
nikariek etxeen % 17k gas-instalazioen aldizkako
azterketa ez dutela pasatu azaldu dute, eta, oro har,
etxeen % 67k suteak izateko “arrisku nabarmenik”
ez duela ondorioztatu dute. Larrialdietan zelan
jokatu jakiteko argibideak eman dituzte.

Abadiñon 243 ke detektagailu
instalatu dituzte 180 etxetan

Sanpedro jaien harira Berrizen egin-
dako umeen margo lehiaketako lanak
erakusketa batean batu dituzte. Era-
kusketa Berrizko Kultur Etxean iku-
si daiteke martitzenetik ostiralera,
honako ordutegian: 18:30etik
20:30era. Uztailaren 22ra arte egon-
go da zabalik erakusketa.

Margo lehiaketako
lanak ikusgai Berrizen

Abuztu honetan, aurreko urteetan legez, ez
da TAO sistema martxan egongo Durangon.
Duela bost urte abian ipini zuten aparka-
lekuak arautzeko sistema, eta ordutik abuz-
turo etenaldia egin dute. Durangoko udal
arduradunek jakin eragin dutenez, gaine-
ra, Landako Guneko aparkalekua zarratu
egingo dute abuztuan. 

TAO sistema eten egingo
dute abuztuan

Correosen
ordutegi
murrizketaren
aurka
Zaldibarko Udalak sinadura-bil-
ketarako kanpaina hasi du,
Correos zerbitzuak ezarritako
ordutegi murrizketaren kontra.
“Aldaketa horrek zerbitzu publi-
koari kalte egin diola eta murriz-
keta horrek kaltea ekarri diela
gure elizateko herritar guztiei”
helarazi gura dio udalak posta
kudeatzen duen enpresari. 

Gainera, “horregaz urrun-
du egin dira euren zereginetik”,
dio udalak oharrean. “Posta-
bulegoa orain arte moduan
zabaltzeko eta ordurik ez ken-
tzeko eskatzen dugu udalak eta
sinatzaileok”. M.O.

“Neurri horregaz urrundu
egin dira euren zereginetik”,
udalak oharrean dioenez
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“Bonbardaketa eta gero, Otxandioko
etxe guztietan falta zen baten bat” 
Duela 75 urte Otxandioko bonbardaketa eta ondorengo urteak zelan bizi izan zituen kontatu digu Jon Lasuenek

Jon Lasuen •

89 urte dauzka

Otxandiarra da. Bonbardaketaren
ondoren Bilbora joan zen
bizitzera.

ziren.  Frontea jausi arte bertan egon
ziren, baina familia gehienetan falta
zen baten bat bonbardaketagatik. Etxe
batean bi hil ziren, beste baten bat,
plaza alboko etxe baten senar-emaz-
teak eta seme-alaba bi... 

Otxandiogaz hartu-emana edukitzen
jarraitu zenuten?
Bost-zazpi  ur te  Otxandiora etorr i
barik egon ginen. Salbokonduktoa,
baimena behar izaten zen hona etor-
tzeko, edo beste edozein herritara.
Gobernuaren delegaritzak ematen
zuen, eta trenean-eta eskatu egiten
zuten gerra amaitu eta hurrengo hiru
urteetan-edo. Bilbon geratu ginen, eta
ni sastreria batean hasi nintzen beha-
rrean, eta hantxe egin nituen 50 urte,
jubilatu arte. Bilbora ezkondu nin-
tzen, eta Otxandiora udetan etortzen
izan ginen, Sanjoanetarako. Orain ere
horrela egiten dugu.

Jaietarako Andikona plaza berriztu eta
eskultura ipiniko dute bonbardaketan
hildakoen omenez. Zelan ikusten ditu-
zu memoria historikoa berreskuratze-
ko ahaleginok?
Ondo dago hori. Horrela izan behar
da: omenaldia egin egin behar da.
Desastre bat izan zen; hainbeste jende
hil . . .  eta zertarako?  Otxandio oso
zigortua izan zen.Orduan irabazleak
egon ziren, eta garaituak, asko kartze-
lara. Askorik egin barik. Ez gaude asko
horri buruz berba egiteko moduan.
Bonbardaketan bertan, 10-12 urteko
neska-mutiko asko hil  ziren.  Adin
bitarte batean oso jende gutxi dago
Otxandiokoa. A.Ugalde 

Hamalau urte zeuzkan Jon
Lasuenek Otxandio bon-
bardatu zutenean. Kalean

harrapatu zuen bonbardaketak.
Egun hura eta garai hurak zelan
bizi izan zituen kontatu digu, las-
ter ordutik 75 urte betetzear dau-
dela.

Zelan gogoratzen duzu bonbardake-
ta? Non zeunden momentu hartan?
Institutuan nenbilen ni, Bilbon, eta
oporretan Otxandiora bueltatu nin-
tzenean harrapatu ninduen bonbar-
daketak. Abioiak bi bider-edo pasatu
ziren, eta gero bonbak bota zituzten.
Nire anaia bi, aita eta hiru lehengusu
hil ziren bonbardaketan. Ni egunkaria

erostera joan nintzen, eta bitartean
bota zituzten bonbak. Gure aita uda-
letxeko idazkaria zen, eta jai zeukala-
ko basora  buelta  bat  ematekotan
ginen. Nire anaia bi eta aita ni egun-
kariagaz etortzeko zain zeuden. Euz-
kadi erosten genuen orduan. Altxa-
menduari buruz zer berri zekarren
jakin gura genuen. Udaletxe ondotik
etxera etorri nintzen, eta han egon
ziren hildako guztiak lurrean. Dena
apur tuta ,  zulatuta ,  poste  guzt iak
lurrean... Desastrea zen.

Zure ezagun asko hilko zen...
Hil ziren gehienak Andikonakoak izan
ziren. Gure auzoan ere jende nahiko
hil zen; gazteak gehienak. Nire edade-
koak, hiru behintzat bai, seguru. Nire
anaiak eta lehengusuak ere ni baino
gazteagoak z iren.  Ez  z irenak hi l ,
kalean egon ez zirelako ez ziren hil.
Orduan babeslekurik ez zegoen orain-
dino.  Milizianoak hona uztailaren
19an etorri ziren, eta gero militarrak
ere etorri ziren. Nik uste dut aeropla-
noak nahastu egin zirela. Plazan sol-
daduak formatuta zeuden, kamioe-
kin-eta,   frontoian eta plazan. Nik
pentsatzen dut bonbak plazan bota
gurako zituztela,  eta nahastu-edo,
haizeagaz mugitu-edo... Hegazkinak
etorri zirenean jendeak kalera irten
zuen ikustera, paperak botako zituzte-
la pentsatuz, baina paperik ez. 

Ondorengo urteak ere oso gogorrak
izango ziren.
Bonbardaketa izan zenean arma han-
dirik ez zeukaten frontean; gero bai,

gero gehiago. Frontea martxoaren 31n
apurtu zuten, eta orduan abioi italia-
rrak etorr i  ziren.  Otxandioko etxe
batzuk bonbardatu zituzten, eta gero
Durangora  joan z iren.  Ni  orduan
baserri batean nengoen, izeko baten
etxean Bilbotik etorrita. 

Bilbon zeunden?
Bonbardaketa eta gero Bilbora joan
ginen ama eta bost neba-arrebak ize-
ko batengana. Ez geneukan denok
etxe batean jateko beste, eta banatu
egin ginen; beste izeko baten etxera-

eta. Aita izaten zen gu mantentzen
gintuena, eta aita barik... ahal zena
egin behar. Nire arreba biak eta ni
gazte hasi ginen beharrean. Hilean
hamabost ogerleko ematen zizkigu-
ten; behintzat, ogia erosteko lain. 

Jende asko joan zen kanpora,zuen
moduan, bonbardaketa eta gero?
Gure moduan gutxi. Frontea apurtu
arte gehienak bertan geratu ziren, eta
gero ebakuatu egin zen herria, orain
Afrikan-eta moduan; koltxoiekin-eta,
ahal  zutena har tu eta  joan egiten

“Omenaldiak egin egin behar dira. Desastrea 
izan zen; hainbeste hildako... zertarako? 

Otxandio oso zigortua izan zen” 

“Bonbardaketa eta gero
Bilbora joan ginen, eta
bost-zazpi urtean ez

ginen herrira bueltatu”
“Egunkaria erosten 
nenbilela izan zen 

bonbardaketa; aita eta
bi anaia hil ziren” 
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Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten
izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak

jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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Idoia Agorria
PSE-EE

Sei hankako mahaia

Sindikalista eta
politiko sumindua

Ezagun asko bezalaxe, ni ere
suminduta nago nire alderdiare-
kin, hartu dituen erabakiak iku-
sita. Suminduta nago kapitalis-
mo eta bankuekin, zikoiztasuna-
re k i n  e t a  g i z a r t e k o
bidegabekeriarekin. Sumindu-
ta, politikari batzuen ustelkeria
eta politika ekonomiko eta enpre-
sen jokaera batzuk ikusita, 5
milioi langabe ditugulako eta
jende askok etxea galdu duela-
ko. Suminduta, emakumeen aur-
kako tratu txarrak eta indarkeria
ikusita.

PSEko eta UGTko kidea naiz,
eta bizitza osoa daramat sumin-
duta, mundu bidezkoago bat lor-
tzeko borrokan.

Hedabideek agerian utzi
dutenez, gizartean jendea ez
dago pozik. Hala ere, egunetik
egunera, gero eta jende gehiagok
ematen dugu laguntza gauzak
aldatzeko, pertsonen egoera
hobetzeko, gizartean izandako
lorpenak suntsitu nahi dituzten
enpresen gehiegikeriak eta poli-
tika ekonomiko neoliberalak
salatuz. Lanean aritzen gara arlo
guztietan berdintasuna lortzeko.
Baina ez da erraza, eta emaitza
ez da berehalakoa.

Horregatik, sumintzen naiz,
norbaitek nire lana edo kideena
zalantzan jartzen edo gaitzes-
ten badu. Horien ustez, hauxe da
nire delitua: nire lanarekin eta
borroka txikiarekin “sistema”
legitimatzen ari naiz. Antza, gure
ekintzekin, parte-hartzearekin
eta ideologiarekin, boteredunak
legitimatzen ditugu. Parte-har-
tzea taldean eta batasunaren
indarrean oinarritzen delako.
Suminduta nago, batzuek ahaz-
tu dutelako borrokan inor ez dela
alferrikakoa.

M15 mugimenduaren pro-
posamen asko bat datoz gure
ideiekin. Baina hasierako ikus-
pegian ez gatoz bat: benetako
demokrazia bermatzeko, batu
behar dugu.

Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: 
Itziar Belar
Administrazioa: 
Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde, Aritz Maldonado. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 
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IRITZIA gutunak@anboto.org
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✑
M15en proposamen asko bat
datoz gure ideiekin, baina
hasierako ikuspegia ez

BBK live eta Coldplay
Metallica etorri zenetik BBK Live musika jaialdira joan barik
nengoen. Urterik urtera, gero eta dezibelio gutxiagoko kartela-
degia osatzen zutela iruditzen zitzaidan. Aurten ere ez nuen joa-
teko asmorik, baina lagun batek bere sarrera erosi arazi zidan,
azken orduko konpromiso bat medio berak ezin zuelako joan.

Sarrera Coldplay kartel buru zuen egunerako zen. Zoritxa-
rrez, ezin izan nuen Ken Zazpiren kontzertua ikusi, euren zuze-
nekoa amaitu berritan heldu nintzelako bertara. Blondie-k bene-
tan aho zapore ona utzi zidan. Eta hantxe geunden denok talde
ingelesaren zain, arnasa hartzeko espazio justua geneukala. Zer
egiten dut nik hemen? Pentsatu nuen; iruditzen zitzaidan hard
rock eta heavy zaleek zeresan gutxi zutela han. Nahiko ezkor
nengoen eta lagun bati mesedea egitearren dirua alperrik bota
nuen sentzazioak barrua nahasten zidan.

Kontzertua hasi aurreko damua erabat desagertu zen berau
amaitu zenean. Chris Martin abeslariak frontmanhandien dohai
guztiak ditu. Berezko karisma horrek, bere mugimenduek, musi-
ka gorputzaren bidez transmititzeko ahalmenak, zaleekin sor-
tzen duen hartu-eman hipnotizagarriak taldeko lider naturala
bihurtzen dute. Hala ere, ezin daitezke gutxietsi gainerako tal-
dekiak, denak ere goi mailakoak baitira. 

Plagio kontuak direla-eta egur dezente jaso dute aspaldian.
Musikan aurreiritziak dituzten ni lako rockero handiuste eta ezja-
kinek ere badute eragina taldearen desprestigio prozesuan.
Sekula ez dela berandu diote, eta Coldplayren musika defenda-
tuz amaitu gura nuke gutun hau. Hainbeste milioi disko saldu
izana ez da kasualitatea; musika erraz eta popularraren formu-
la erabili dutela horretarako? Ez bata, ez bestea. Talentua dute.
Plagioa? Munduan zehar zenbat talde ezezagunek erabili ote dituz-
te Coldplayren akordeak eta erritmoak euren abestietan? 

Kepa Zenarruzabeitia (Durango)

Klik batean

Biribilgune magikoa 
Iurretan egin duten biribilgune berria martxan dagoe-
netik neure buruari galdetzen diot zelan demontre kon-
pontzen ginen lehen semaforoagaz. Zelan ez genuen
sustraitik erausten hainbeste eragozpen sortzen zituen
tramankulua. Mesedez, horrelako errepide batean
sekula ez dezatela berriro semafororik ipini!
(Alaitz González)

@
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KULTURA
EMANALDIAK ELORRION

Antzerkia, zirku garaikidea eta
musika kulturen jaialdian

U ztailaren 15ekoa da Musikaire jaial-
diko asteburu honetako antzerki
eta zirku emanaldietan lehenen-

goa. Guztira, dozena bat kultur emankizun
ekarri dituen Musikaire jaialdia proposa-
men interesgarriekin ixteko aukera dakar-
kigu, asteburu honetan eta hurrengoan, Elo-
rrioko jaialdiak. 

Uztaileko jaialdian, besteak beste, Eus-
kal Herriko Markeliñeren proposamena
zein Kukai, Oreka Tx eta Amaren Alabak tal-
deen elkarlanaren emaitza izan ditugu
gozagai. Datozen egunetan, Valentziako
eta Gaztela Leongo talde biren antzezlanak
eta Euskal Herriko konpainia baten zirku
garaikidea ditugu aukeran. 

Orain  bi urte aurkeztu zuten eta urteo-
tan Espainiako hainbat antzerki jaialditan
sariak jaso dituen Pelmànec konpainia
valentziarraren lana da gaur gauean, Musi-
kairen izango duguna; datozen asteetan
Frantzian, Nafarroan, Madrilen eta Bartze-
lonan eskainiko duten Don Juan memoria
amarga de mí. Antzezle bakarra –Miquel
Gallardo– eta tamaina handiko hiru txotxon-
gilo ditu protagonista.

Bizi den garaiko arau etiko eta erlijio-
so guztiak apurtzen dituen eta gazterik hil-
tzera kondenatuta dagoen Don Juanen
mitoan oinarritutako istorioa da Elorrion
gaur ikusgai izango duguna. Beragandik ihe-
sean doan heriotzaren aurrean Don Juan-

Datorren asteburuan, musika emanal-
di bik emango dute 2011ko Elorrioko Musi-
kaire amaitutzat. Aurretik, baina, bariku,
zapatu eta domeka honetan, badago zer
gozatua Elorrion: familia osoari zuzendu-
riko eta Euskal Herrian sorturiko zirku garai-
kide ikuskizuna ekarriko du Circus-tanzia
taldeak, esaterako, domekan. I.Esteban.

ek hartzen duen jarrera kontatzen du obrak,
Tirso de Molina, Zorrilla, Moliére edo Palau
i Fabreren testuetan oinarrituta.

Antzerki klasiko emanaldia da, berriz,
uztailaren 16an, 22:30ean, Elorrioko plazak
hartuko duena: Gaztela Leongo Morfeo
Teatro-ren El sombrero de tres picos istorio
korapilatsu eta barregarria.

Antzerki klasikoa, musika
emanaldi bi eta zirku garaikidea
eskaintzen ditu, besteak beste,
asteburu honetan eta
hurrengoan Musikairek Elorrion

Zazpikote honen musikak eman-
go du aurtengo Musikaire jaial-
dia amaitutzat: saxo, perkusio,
tronpeta, tronboi, klarinete eta
akordeoi doinuen uztarketak.
Balkanetako, Errumaniako zein
Turkiako kletzmer doinuak eka-
rriko dituzte Europa iparralde-
tik. Herbeheretako hiriburuan,
Amsterdamen, 1996an sortuta-
ko taldea da Kletzmerband hau.

Musikariek eurek esana da
Kletzmer musikaren zale puris-
tek ez dutela egiten dutena gus-
tuko izango. Jaia dira kontzer-
tuak; doinu alaien dantza.

Uztailean Belgikan kontzer-
tuak eskaini eta gero datoz Elo-
rrioko Musikairera, Budapeste-
ra doaz abuztuan, eta Alema-
nian eta Herbeheretan hainbat
zuzeneko eskainiko dituzte dato-
zen hilabeteetan.

Aurten kaleratu duten Ka-
tla izeneko diskoak Alemaniako
musika kritikaren saria jaso du.
Amsterdam Kletzmerband talde-
koen berbetan, ska zein hip-hop
doinuek ere badaukate lekurik
euren sorkuntzetan.

Kletzmer musika dantzagarri eta
alaia, Amsterdamdik plazara

• AAmmsstteerrddaamm  KKlleettzzmmeerrbbaanndd
• Uztailaren 23an, 22:30ean 
• Elorrioko plazan 

Jazz musikari etopiarraren ema-
naldia jasotzen du, uztailaren
22rako, Elorrioko Musikaire jaial-
diaren zuzeneko eta haizetara-
ko musika eskaintzak. 

Londresen, eta 1960ko
hamarkadan New Yorkeko jazz
klubetan ikasitakoa da Astatke.
Duke Ellington lakoekin AEBta-
ko jazza, funka edo Karibeko doi-
nuak zein erritmo latinoak eza-
gututa, 70eko hamarkadan egin
zuen Mulatu Astatkek buelta
Etiopiara; bere jatorriko lurreko
doinuetara, folkera.

Testuinguru horretan sortu
eta garatutakoa da uztailaren
22an Elorrion emanaldia eskai-
niko duen Mulatu Astatke-ren
Afro-jazza, “Ethio-jazza”: tradi-
ziotik jasotakoan oinarrituz, bide
berriak zabaldu guran eta estruk-
tura harmoniko berriak jorratuz
jardun izan du. Doinu instru-
mentalak eskainiko ditu Elorrio-
ko plazako kontzertuan.

Etiopiako tradizioko instru-
mentuak aztertzen darrai Astat-
kek gaur egun, eta baita zinema-
rako doinuak sortzen ere.

Afrikan erroturiko doinuen eta
jazzaren iturrietatik edandakoa
• MMuullaattuu  AAssttaattkkee
• Uztailaren 22an, 22:30ean 
• Elorrioko plazan 

Familia osoari zuzenduriko

eta Euskal Herrian sorturiko

zirku garaikidea, domekan
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GEURE DURANGALDEA

Libe Mimenza
Kazetaria

Ametsak ikutu ere ez!
1980ko hamarkadatik hona aditzen dira eskualdean gune
askeen taupadak. Okupazioak, asanbladak, autogestioan oina-
rritutako proiektuak. Garai hartan edozer zen berritzailea eta
iraultzailea; egun aldiz, nostalgiko, idealista edo utopiko dei-
tzen zaituzte amestera ausartzearren. 

Ametsen inflazioak enbarazu egiten die kultura akzio bihur-
tzen dabiltzanei. Ez dute oztoporik nahi bidean, herri kultura
baino nahiago dute nazioarteko merkataritza bera kultur pro-
duktu bihurtzea. Kultura... zer hitz merkea. 

Etekinak besterik ikusi ezin dituztenek, kultura deusezta-
tu nahi dutenek, ez dakite amets egiten. Eta gune askeetan sor-
tzen diren ametsen geziek zulatzen dute beraien boterea. 

Kultura sorkuntzatik abiatzen baita. Eta sortzea askea da,
loturarik gabeko artea. Itsu, gor, mutu eta lotuta nahi gaituzte-
nen minbizi terminala eragiteko bidea da askatasunetik abia-
tutako kultur produkzioa. 

Zuk ere aditu al dituzu kultur taupada horiek? Mamuak,
piratak, sorginak, apoak, deabruak... Benetan ez dituzu Duran-
galdeko ametsen fabriketako taupadak aditu? 

Gaztetxea gure bizitza askatzen duten alternatiba kultural,
sozial, politiko eta kolektiboak garatzen dituen gune askea da.
Eta Bilboko Kukutza zinez ereduragarria da bide horretan. Kuku-
tza erasotzen badute, denok gaude beraien jomugan. 

Errekaldek ez ditu etxeak behar; Kukutza behar du. Bihar
manifestazio internazionala egingo da Bilbon eta etzi, kultur-
terroristen aurkako borrokarekin jarraitu beharko da. Sortuz,
sortuz eta sortuz. Espekulatzaile e(u)rotuek ez dituzte inoiz gure
ametsak erosiko.

PINTURA ERAKUSKETA

D urangaldean aerografia
lanak egiten dituen baka-
netarikoa da Kurutziaga

margo akademiako Juan Azur-
mendi irakaslea. Heavy musika-
ren zalea izanik, aerografiagaz lan-
dutako gustuko musikarien erre-
tratuak bildu ditu Jai  Berri
tabernako erakusketan; ACDC-ko
Angus-en erretratua, kasurako.

Askotariko euskarriak mar-
gotu daitezke aerografia teknika
honegaz: Azurmendik, besteak
beste, motorrak, motorretarako
kaskoak eta gortinak margotu izan
ditu. Estatu Batuetatik ekarritako

zaletasuna dela kontatu digu Jua-
nek: han, hozkailuak eta komunak
ere aerografiaz margozten ei dituz-
te; “kustomizatu”.

Egiten zituen maketetako
figurak margotzeko ekin zion due-
la hamabost urte inguru aire kon-
primituagaz eta pintura berezia-
gaz aerografoa erabiltzeari Kuru-
tziaga akademiako irakasleak.

Izurtzan daukan tailerrean
egiten ditu Juan Azurmendik aero-
grafia lan gehienak: azaldu digu-
nez, konpresoreak zarata handia
ateratzen du. Durangoko Kurutzia-

gako tailerrean, bestalde, beragaz
aerografia teknika ikasten hainbat
lagunek dihardu.

Internetean ere ikusgai dauz-
ka Juan Azurmendik aerografiagaz
egindako hainbat enkargu eta lan:
www.aerografiakurutziaga.blogs-
pot.com helbidean.

Durangoko Jai Berri taberna-
ko erakusketan bildu dituen lanak
salgai daude. Orain, tailerrean,
David Boweyren zuri-beltzeko
erretratua lantzen dihardu. I.E.

Askotariko euskarriak

margotu daitezke

aerografia teknikagaz

Aerografoagaz osaturiko
lanen bilduma Jai Berrin
Kurutziaga margo akademiako Juan Azurmendi irakasleak osaturiko
musikarien erretratuak ikusgai daude Durangoko Jai Berri tabernan

ZINEMA DURANGON

Internetean ere ikusgai

ipini ditu Azurmendik

aerografia lanak

Zinema klasikoa liburutegian,
uztaileko martitzenetan
Uztailaren 19an ‘El topo’ eta 26an, ‘An American in Paris’ filmak

Uztaileko martitzen iluntzetan,
19:00etan, zine klasikoaz gozatze-
ko aukera eskainiko dute Duran-
goko Udal Liburutegian. Joan zen
astean, Robert Bresson-en L’argent
filmaren inguruan burutu zuten
lehenengo saioa. Aste honetara-
ko, martitzenerako, uztaileko zine-
klubaren bigarren hitzordurako,
David Lynch-ek 1977an ekoitzi-
riko Eraser Head filma aukeratu
dute liburutegian.

Uztaileko beste bi martitze-
netan, zinemagintzako klasiko
bilakaturiko beste bi film eskai-
niko dituzte Durangoko Liburu-
tegian: Alejandro Jodorowskyk
1970ean idatzi, zuzendu eta
antzezturiko El topo; eta bigarren
mundu gerraren ostean kokatu-

tako Vicent Minelliren An Ameri-
can in Paris pelikulak izango dira,
hurrenez hurren, uztailaren 19an
eta 26an ikusgai. 1951n, AEBetan
ekoitzirikoa eta zuzendari onena-
ren Oscara jasotakoa da zikloa itxi-
ko duen filma. I.E.

Zuzendari onenaren

Oscar saria jaso zuen

filma, zikloa ixteko

Jodorowskyk 1970ean

idatzi, zuzendu eta

antzezturiko ‘El topo’

Uztailaren 19an emango dute Durangon ‘El topo’.



anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua PPublizitatea 13



KulturaK 2011ko uztailaren 15a, barikua anboto14

menuBONOA
eskatu ezazu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. dohainik

ordaindu 9 menu
eta 10 jan

Europako ekialdeko dantza
tradizionalak Berrizko frontoian
Euren herrialdeko dantza eta kanta
tradizionalak gordetzeko helburuz
diharduten taldeak dira uztailaren
21ean eta 22an Errusiako federazioa-
ren parte den Udmurt errepublika-
tik eta Serbiatik Berrizera datozenak. 

Jaioterriko bizimoduko uneak,
errituak eta jaiak irudikatuko dituz-
te Udmurteko dantzariek, uztaila-
ren 22an, 20:00etan, Berrizko fron-
toian eskainiko duten emanaldian.

Bereziki zaindutakoak eta eskuz
eginikoak dira Ural mendien men-
debaldeko herrialdeko dantzari
hauek erabiltzen dituzten jantziak.

Berrizko frontoian euren herrial-
deko dantzak erakustera etorriko
dira, uztailaren 21ean, 20:00etan,
euren herrialdean ere oso ezagun eta
arrakastatsu diren Belgradoko Sim-
yonov taldeko dantzariak ere.   

Antzinako Europako ohituren
eta ekialdeko kulturen eragin naba-
ria duten tradizioak ekarriko dituz-
te Durangaldera serbiarrek. 

Dantza klasikoa eta, aurkezpe-
nean esaten duenez, batez ere ener-
gia handia eskaintzen dute herrial-
dearen historiako aniztasunaren isla
diren dantzetan.

DANTZA JAIALDIA

Indonesiako kultur aniztasuna
islatuko du Durangoko folk jaialdiak
Uztailaren 23an, 22:00etan, Andra Mariko elizpean eskainiko du Indonesiako hiriburuko Krida taldeak dantza emanaldia

D urangoko Kriskitin dantza
taldeak gonbidatuta dator
Jakartako unibertsitate-

ko taldea, eta Uda Kalean Bizi
jaialdiaren barruan eskainiko du
Indonesiako tradizioko dantza
emanaldia; uztailaren 23an, Andra
Marian da hitzordua.

Azken urteetan legez, Portu-
galeteko Nazioarteko Folklore
Jaialdiaren laguntzagaz hitzartu-
takoa da uztaileko Durangoko
emanaldia; aurreko egun bietan
Berrizen izango direnak legez.

Indonesiako Yakarta hiribu-
rukoa da uztailaren 23an Duran-

Musikari dagokienez, meta-
lak eta gong txikiak uztartzen dituz-
te Krida taldekoek euren emanal-
dietan, eta Andra Mariko ema-
naldian ere izango dira entzungai. 

Uztailaren 23ko saioan,
Durangoko Kriskitin dantza tal-
deak ere hartuko du parte. Euskal
dantzak eta musikak plazaratze-
ko helburuz, orain hamaika urte-
tik antolatu du 1987an sortu zen
Kriskitin taldeak Nazioarteko Fol-
klore Jaialdia, besteak beste, “kul-
turartekotasuna lantzeko” helbu-
ruagaz jaio baitzen.

Dantzaren eta musikaren
bitartez, beste kultura batzuk eza-
gutzeko aukera eduki dute duran-
garrek zein bisitariek azken urtee-
tan Udako Folklore Jaialdian.

2000. urtean lehenengoz
ospatu zutenetik, uztaileko hitzor-
du guztietan bete da Andra Mari-
ko elizpea dantza eta musikaza-
lez. Beste horrenbeste desio dute
antolatzaileek aurten. I.E.

gon izango den Krida dantza tal-
dea: “Indonesia osatzen duten
14.000 irla eta irlatxoren ispilu,
adierazle” ei da Krida taldea. 

Dantza lako adierazpen artis-
tikoak, “indar ikusezinekin”, espi-
ritualekin, harremanetan jartze-
ko bide legez ulertzen dituzte han. 

Indonesia osatzen duten

14.000 irlen ispilu da

Krida dantza taldea 

Uztailaren 23ko saioan,

Durangoko Kriskitinek

ere hartuko du parte

Hamaika urte daramatza

Kriskitinek uztaileko

emanaldiok antolatzen
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Otxandioko jaiakJg 2

UZTAILAK 16, ZAPATUA
Gazteen Eguna
1144::3300eeaann:: Gazte bazkaria, herriko
plazan.
1177::0000eettaann::  Gazteen arteko 
olinpiadak.
1199::3300eeaann:: Herriko txistulariekin
kalejira.
2200::0000eettaann:: Otxandioko presoen
eskubideen aldeko elkarretaratzea,
herriko plazan. Giza Eskubideen
Aldeko Udal Batzordeak deituta.
2211::0000eettaann:: Txupinazoa. Azken 
legegintzaldi bietan alkatetzan lane-
an jardun duen Aritz Otxandianok 
jaurtiko du.
2211::0055eettaann:: Danborrada, 
Otxandioko Musika Bandagaz.
2233::3300eeaann:: Kontzertua: Su Ta Gar
eta Jare. Gero, Izargi taldeagaz 
erromeria.

UZTAILAK 17, DOMEKA 
0077::3300eeaann:: Diana eta kalejira.
0088::0000eettaann:: Sokamuturra.
1122::0000eettaann:: Soinubilen eskutik Herri
Kanta Eguna: “Kalean gora, kalean
behera, lagun artean kantari”.
1199::0000eettaann:: Ohiko Salve Regina
abestuko dute, Santa Maña elizan.
1199::4455eeaann:: Plaza dantzak,
ikuskizuna Urduri dantza taldearen
eskutik, plazan.
2222::3300eeaann:: Erromeria: Lisker taldea.

UZTAILAK 18, ASTELEHENA 
Santamaña Eguna
1111::3300eeaann:: Herriko Bandagaz 
kalejira.
1122::0000eettaann:: Meza nagusia 
Santamañaren omenez; Oihandi
abesbatzak parte hartuko du.
1122::3300eeaann:: Txistulariekin kalejira.
1133::0000eeaann::  Urduri dantza taldea.
1177::3300eeaann:: Pilota partidak, 
Mainondoko frontoian. Doan. 
Euskal Herriko selekzioagaz 

nazioarteko txapeldunak jokatuko
dute: Itsaso Pradera-Laura Saez /
Amaia Irazustabarrena-Ane 
Itsasmendi. Gero, Bertso-pilota: 
1) Mikel Goñi-Oier Jaio 
(Botillero: Sebastian Lizaso).
2) Fernando Arretxe-Rober Uriarte
(Botillero: Andoni Egaña).
1199::4455eeaann::  Charabia antzezlana 
(El Negro y El Flaco), plazan.
2222::3300eeaann::  Erromeria: Luhartz.

UZTAILAK 19, MARTITZENA
Umeen Eguna
1111::0000eettaann:: Circomotik: zirkuan 
oinarritutako umeentzako parkea.
1122::0000eettaann:: Arimen meza.
1122::3300eeaann:: Iluntxo pilota eskolaren
partidak.
1177::0000eettaann:: Tute, mus eta briska 
txapelketa.
1188::1155eeaann:: Txan Magoaren 
ikuskizun berria umeentzat.
2222::0000eettaann:: Umeentzako pelikula
plazan, Gazte Asanbladak eratuta
(eguraldi txarragaz Gaztetxean).

UZTAILAK 20, EGUAZTENA 
1177::0000eettaattiikk  2200::0000eettaarraa:: Etxeratek
antolatutako Km 0: dispertsioa kale-
ra erakusketa, Bolalekuan.
Eguaztenetik barikura bitartean.
2222::0000eettaann:: Etxeratek eratuta, 
Sagarren denbora filma gazte eta
helduentzat, plazan (eguraldi 
txarragaz Gaztetxean).

UZTAILAK 21, EGUENA 
2222::0000eettaann:: Mirugainek eratuta filma
gazte eta helduentzat, plazan
(eguraldi txarragaz Gaztetxean).

UZTAILAK 22, BARIKUA 
1199::4455eeaann:: Ez ohiko udal bilkura:
Andikonako bonbardaketari buruzko
adierazpen instituzionala.

2200::0000eettaann:: Gerra zibila Otxandion
liburuaren aurkezpena, kultur 
etxean.
2222::3300eeaann:: Andikonako 
bonbardaketa gogoan
75. urteurreneko ikus-entzunezko 
ekitaldi berezia, Andikona plazan.
Herritarren parte-hartzeagaz 
grabatutako film laburra proiektatu-
ko da.
2233::0000eettaann:: Mikel Urdangarin, 
Bingen Mendizabal, Rafa Rueda eta
Nika Bitchiasvili musikariak eta
Traspasos dantza taldearen 
partaidetza bereziagaz ekitaldia,
Andikona plazan.

UZTAILAK 23, ZAPATUA
San Martin Eguna
0099::0000eettaann:: Arrantza txapelketa,
Mataderoan.
1122::3300eeaann:: Meza, San Martinen.
1133::3300eeaann:: Bentazaharrako mutiko
alaiak fanfarreagaz, San Martinera.
1144::0000eettaann:: Paella txapelketa San
Martinen, bolo txapelketa bolaleku
berriztuan, trikitilariak...
1199::4455eeaann:: Bentazaharrako mutiko
alaiak fanfarreak herriko bazterrak
alaituko ditu. Ondoren, ikuskizun
xumea, herriko plazan.
2233::3300eeaann::  Kontzertuak: Disorder’s
eta The Sugarballs taldeak. Gero,
Tximeleta taldeagaz erromeria.

UZTAILAK 24, DOMEKA 
1122::0000eettaann:: Meza nagusia.
1133::0000eeaann:: Andikonako 
bonbardaketaren oroimen ekitaldia.
Gero, ohiko limonada Otxandioko
eta Aiarako bandek lagunduta, plaza
nagusian.
1188::3300eeaann:: Anje Duhalde eta 
Pantxoa eta Peio, plazan.
2233::0000eettaann:: Erromeria: Orotz taldea.
0011::3300eeaann:: Agur Santa Marina 
abestiagaz jaien amaiera.

Otxandioko JAI EGITARAUA



anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JOtxandioko jaiak 3 g

Jaiari ekiteko,
Gazte Eguna
Bazkaria egingo dute bihar, eguerdiko 14:30ean

Bihar, uztailaren 16an, hasi-
ko dira jaiak Otxandion, eta
egitaraua zabaltzeko Gazte
Eguna eratu dute; gazteria-
ren indar eta freskotasuna-
gaz ekingo diote aurten,
beraz, jai-giroari.

Txupinazoa iluntzean
izango den arren, eguerditik
aurrera elkartzeko deia egin
dute. 14:30ean gazte baz-

karia prestatuko dute
Herriko plazan, eta arratsal-
deko 17:00etan olinpiade-
kin jarraituko dute.

Otxandioko gazteentza-
ko urte berezia izan da
honakoa, Gaztetxeak 10
urte bete ditu-eta.

21:00etarako aurreikusi
dute txupinazoa; azken zor-
tzi urteetan alkatea izan
den Aritz Otxandianok jaur-
tiko du. Aurretik, baina, txis-
tularien kalejira eta presoen
aldeko elkarretaratzearen
txanda izango da.

Danborrada
Jaiak ofizialki hasita, dan-
borrada eskainiko du herri-
ko Musika Bandak. Gauean,
23:30etik aurrera, kontzer-
tuekin gozatu ahalko dute,
Su Ta Gar eibartarrak kar-
telburu direla. Jare taldeak
ere joko du eurekin.

Egunari amaiera emate-
ko, Izargiren erromeriak
dantzara gonbidatuko gaitu.

23:30etik aurrera,
kontzertuekin
gozatu ahalko

dute, Su Ta Gar
eibartarrak 

kartelburu direla

Bonbardaketa 
oroimenean

Egunpasarako
egitaraua
umeentzat

75 urte beteko dira aurten
frankistek Otxandio bon-
bardatu zutela, jai-giro
bete-betean. Uztailaren
22an izango da urtemuga,
eta egun horretaz gainera,
24an ere oroimen ekitaldia
egingo dute. Lehenengo
biderrez, instituzionala izan-
go da ekitaldi hori.

Hilaren 22ko ekitaldiak
Andikona plaza eta Nestor
Basterretxearen eskultura
inauguratzeko aprobetxatu-
ko dituzte. Ikus-entzunez-
koa, musika eta dantza
batuko dituzte ekitaldi bere-
zi batean; aurretik, liburu-
aurkezpena eta adierazpen
instituzionala egingo dituzte.

Uztailaren 19a egutegian
ondo bereiztuta edukiko
dute Otxandioko haurrek.
Izan ere, horixe da euren-
tzat beren-beregi prestatu-
tako eguna.

Goizeko 11:00etan zir-
kuan oinarritutako parkea
izango dute elkargune.
Gainera, 12:30ean Iluntxo
pilota eskolakoek partidak
jokatuko dituzte.

Arratsaldez, berriz,
Txan Magoak bere magia
ikuskizun berria ekarriko
du, 18:15etik aurrera.
Gauean ere ez da ekintza-
rik faltako: Gazte
Asanbladak umeentzako
pelikula bat emango du
plazan, 22:00etan. Euria
eginez gero, Gaztetxera
lekualdatuko dute.
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Anje Duhalderen
kontzertua plazan
Pantxoa eta Peiok ere zuzenekoa eskainiko dute

Uztailaren 24an, 18:30etik
aurrera, Anje Duhalde eta
Pantxoa eta Peio zuzenean
ariko dira plaza nagusian.
Bakezaleak edo Nigarra
begian lako kantu ezagun
eta hunkigarriek osatuko
dute errepertorioa.

Gazte Eguneko kontzer-
tuez gainera, Lisker eta
Luhartz taldeek ere errome-

ria bana eskainiko dute
uztailaren 17an eta 18an,
hurrenez hurren.

Uztailaren 23ak, berriz,
erromeria zein rock zaleen

gustuak aseko ditu: lehe-
nengo Disorders eta The
Sugarballs igoko dira ohol-
tzara; dantzarako gonbita
Tximeletak egingo du.

Pilota eta bertsoa
bikotea osatuz

Pilotarien eta bertsolarien
uztarketak formula eragin-
korra osatzen du entreteni-
menduari dagokionez. Gero
eta herri gehiagotan ikus-
ten dira halako ekimenak,
eta Otxandion ere seguru
ikusmina sortuko duena.
Gainera, doakoa da.

Uztailaren 18an,
17:30ean, Mainondo fron-
toian ondoko desafioa

jokatuko dute. Gorriz ariko
dira Mikel Goñi oronoztarra
eta Oier Jaio atxondarra;
aholkulari Sebastian Lizaso
bertsolaria izango dute.
Bikote urdina Fernando
Arretxe luzaidarrak eta
Rober Uriarte abadiñarrak
osatuko dute, botillero
Andoni Egaña dutela.
Osagai horiekin ikuskizuna
segurtaturik dago.

Bikoteen botillero izango dira
Lizaso eta Egaña binakako lehian

San Martin
egunean 
ermitari bisita
Otxandioko herrigunetik
gertu dago San Martin
ermita, eta uztailaren 23an
santuaren eguna bertan
ospatuko dute, tradizioari
eutsiz. Mezaren ondoren,
Bentazaharrako Mutiko
Alaiak fanfarrearekin joan-
go dira San Martinera.
Oraintsu eraberritu duten
inguruan paella eta bolo
txapelketak egongo dira,
besteak beste.
Bentazaharrako Mutiko
Alaiek herriko plazan ere
eskainiko dute ikuskizuna.

Rock doinuak
dakartzate

Disorders-ek eta 
The Sugarballs-ek



UZTAILAK 23, ZAPATUA
1188::0000eettaann::  ASTOPROBA ERAKUSKETA
1. Igor Otaolea          2. Urkiaga aroztegia
3. Maiora elkartea    4. Vitorio Celaya
2222::0000eettaann:: BERTSO SAIOA
- Jone Uria                - Julio Soto
- Arkaitz Estiballes    - Unai Iturriaga
Gai jartzailea: Natxi Aranburu

UZTAILAK 24, DOMEKA
1144::3300eeaann:: JUBILATUEN BAZKARIA 
2200::0000eettaann:: DONIEN ATXA jartzea. Ondoren,
EZPATADANTZARIEN SAIOA
2233::0000eettaann:: Erromeria ANSORREGI taldeagaz

UZTAILAK 25, ASTELEHENA
1100::3300eeaann:: txistulari, dantzari 
eta agintarien KALEJIRA
1111::0000eettaann:: MEZA NAGUSIA San Migel Elizan
Ondoren:  PROZESIOA Elizabarriraino aposto-
luari omenaldia  Agintariena eta Gernikako
arbola dantzatuz
Ondoren: EZPATADANTZARIAK
1188::0000eettaann:: MERINALDEKO ERREGELA
ERAKUSTALDIA
2222::0000eettaann:: Erromeria LAJA II, NARBAIZA eta
LUTXURDIO taldeekin

UZTAILAK 26, MARTITZENA
1100::3300eeaann:: Txistulari, dantzari eta 
agintarien kalejira
1111::0000eettaann:: MEZA NAGUSIA Elizbarrin. Ondoren,
Santiago imaginaren PROZESIOA parrokiaraino
Ondoren: EZPATADANTZARIAK 
plazan, eta AURRESKUA; lehengo gizonak eta
ondoren andrak
1199::0000eettaann:: TORTILLA TXAPELKETA.

Partaideek ekarri behar dute dena: sua, arrau-
tzak, olioa, kipula, patatak eta gatza
2211::3300eeaann:: Dantza TI-TAU taldeagaz

UZTAILAK 27, EGUAZTENA
1177::0000eettaann:: UMEENTZAKO JOKUAK
1188::3300eeaann:: BRISKA TXAPELKETA plazan.
Sariak:
1-. 80 € eta txapela
2.- 50 € 3-. 30 €
4.- txanpain botila bi
Izena-ematea: 10 € bikoteko

UZTAILAK 28, EGUENA
1188::3300eeaann:: MUS TXAPELKETA plazan. 
Sariak: 1-. 80 € eta txapela 
2-. 50 € 3-. 30 €
4-. txanpain botila bi
Izen-ematea: 10 € bikoteko

UZTAILAK 29, BARIKUA
1177::0000eettaann:: KORRIKA TXIKIA
2222::3300eeaann:: KONTZERTUAK

UZTAILAK 30, ZAPATUA
1188::0000eettaann:: ASTO KARRERA. 
Sariak:
1-. 60 € eta garaikurra
2-. 50 € eta txanpain botila 
3-. 40 € eta txanpain botila
Asto denentzat pentsua eta 10 €

2211::0000eettaann::  HERRI-AFARIA
eta erromeria LUHARTZegaz

UZTAILAK 31, DOMEKA
1111::0000eettaann:: MEZA DANTZARIAK eta 
DURANGALDEKO IGEL TXAPELKETA. 

Sariak: 
1-. Pernila    2-. Untxi bi    3-. Gazta bat
1188::3300eeaann:: ASTRO PROBEN ERAKUSKETA
1-. San Juan elkartea     2-. Satxibar
3-. Urrola                      4-. Artabeitti
Sariak, erakusketa biak kontutan hartuta:
1-. 350 € eta manta
2-. 300 € eta garaikurra
3-. 275 € eta garaikurra
4-. 250 € eta garaikurra
5-. 225 € 6-. 200 €
7-. 175 € 8-. 150 €
2233::0000eettaann:: Erromeria IZER 
taldeagaz. Ondoren, TXOKOLATEA

Garaiko JAI EGITARAUA
anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JGaraiko jaiak 5 g
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Musika eta bertsoz 
jantzitako gau giroa
Disorder’s zein Luhartzen doinuak aukeran

Santixauetan hasi eta San Inazio
heldu bitartean, bateko zein beste-
ko musika doinuz jantzitako egunak
izango dituzte Garain. Horretara,
doinu gogorragoak baztertu barik,
dantzarako gonbita luzatuko dute
jaietan. 

Santixau bezperak ekarriko ditu
estreinako erromeria doinuak
Garaira. Ansorregi taldeak izango
dau gau giroa berotzeko ardura.
Santixau gaua, berriz, Laja II.a,
Narbaiza eta Lurxurdioren esku
geratuko da. Santa Ana gaua, aldiz,
Ti-Tau plaza-taldeak girotuko du,
eta, San Inazio bezpera Iurretako
Luhartzek. Izer taldeagaz agurtuko
dituzte erromeria gauak San Inazio
egunean.

Hala ere, bestelako doinuek
ere izango dute lekurik aurtengo jai
egitarauan: Zaldibarko Disorder’s-
ek punk-rock doinuak ekarriko ditu,
uztailaren 29an. 

Bertso saioa
Musikak ez eze, bertsoek ere izan-
go dute lekurik Garaiko jaietan.
Natxi Aranburu gai jartzaile dela.
Jone Uriak, Julio Sotok, Arkaitz
Estiballesek eta Unai Iturriagak
eskainiko dute saioa, uztailaren
23an, gaueko 22:00etan. 

Jone Uria, Julio Soto,
Arkaitz Estiballes eta
Unai Iturriaga arituko

dira bertsotan, 
uztailaren 23an

Erromeria taldeek 
berotuko dute gau giroa.
Doinu gogorragoak ere

izango dira aukeran, 
Disorder’s-en eskutik

Prozesioa eta dantzak,
jaietako irudi klasikoa
Santiagoren imajinaren prozesioa dantzek lagunduko dute

G
araiko jaietako ekital-
dirik jendetsuenetakoa
izaten da Santiago
imajinaren prozesioa.
Aurten uztailaren

25ean, 11:00etako mezaren ondo-
ren, jasoko dute Santiagoren imagi-
na, prozesioan Elizabarriraino era-
mateko. Dantzariek kolorea eta jai-
giroa ipini ohi diote ekitaldiari, eta
aurten ere Agintariena eta Gerni-
kako arbola dantzatuz lagunduko
dute. Ondoren, herri enparantzan
ezpatadantzarien saioa egongo da.
Hurrengo egunean, uztailaren 26an,
prozesioa errepikatu egingo da,
baina kontrako norabidean.
Lehenengo, 11:00etan, Elizabarrin
egongo da meza eta, ondoren,
Santiago imajina parrokiara itzuliko
dute, dantzarien jarduna lagun
duela. Eguerdian, ezpatadantzarien
dantzekin batera, ezkonduen
aurreskuak ere erakutsiko dituzte;
gizonena lehenengo, andrena 
segidan. Hilaren 25ean, arratsalde-
an, merinaldeko erregelen erakus-
taldia ere egongo da, dantza ikuski-
zunen egitaraua osatzeko.

Irabazleak 70 euro eta garaikurra
jasoko ditu.

Abilidadea eta esperientzia izan-
go dira briska eta mus txapelketen
garaileak bereiztuko dituzten ezau-
garriak ere. Briska txapelketa uztai-
laren 27an jokatuko dute, 18:30etik
aurrera, herriko plazan. Irabazleak
80 euroko saria jasoko du; bigarre-
nak 50 eurokoa eta hirugarrenak
30 eurokoa. Uztailaren 28an jokatu-
ko duten mus txapelketako lehe-
nengo hiru sailkatuek ere sari berdi-
na jasoko dute. Karta jokoen txapel-
keta horietarako izen-ematea 10
euro izango da. Tradizioa bihurtu
den beste ekimena ‘Korrika txikia’
da. 29an, 17:00etan, irtengo dira
euskararen alde herriko gaztetxoak.

Txapelketak
Tradizio handiko ekitaldiak dira torti-
lla, mus eta briska txapelketak ere.
Tortillak egiten onena nor den uztai-
laren 26an, 19:00etatik aurrera,
erabakiko dute. Sukaldarien maisu-
tasunak eta jakintzak erabakiko du
irabazlea, ohiko produktuak bakarrik
erabaki daitezkeelako, kipula barne.

Prozesioen ondoren, 
dantza saioak egongo
dira; uztailaren 25ean
merinaldeko erregelen

erakustaldia 

Astoak 
proban eta
lasterketan 
Astoekin lotutako ekitaldiak gogo-
ko dituztenek badute aukera ede-
rra Garaiko jaietan. Alde batetik,
asto-probak burutuko dituzte bi
egunez, uztailaren 23an eta 31n.
Bestetik, asto lasterketa antolatu
dute uztailaren 30erako.

Probetako lehenengo egune-
an lau astok parte hartuko dute:
Igor Otaolearenak, Urkiaga
Aroztegiarenak, Maiora elkartea-
renak eta Vitorio Celayarenak.
Bigarren egunean, berriz, beste
lau hauek: San Juan elkarteare-
nak, Satxibarrenak, Urrolarenak
eta Artabeitirenak. Zortzirek edu-
kiko dute saria, eta irabazleak
manta ere bai.

Azkenik, uztailaren 30eko las-
terketa 18:00etan hasiko da, eta
lehenengo hirurentzat gordeko
dute saria.

Asto-probak burutuko
dituzte uztailaren 23an
eta 31n, eta lasterketa
antolatu dute hilaren

30erako
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ABUZTUAK 13, ZAPATUA
1199::0000eettaann: TXUPINAZOA eta kanpai
hotsak. Herriko plazan 
AKERRAREN IGOERA
1199::3300eeaann:: DANTZA ALARDEA
2200::3300eeaann:: HERRI AFARIA
2233::0000eettaann:: Kontzertuak: NIKO ETXART,
ETA TXOMIN ETA URBIL ARTOLA
0000::3300eeaann:: Erromeria LAIOTZ taldeagaz

ABUZTUAK 20,  ZAPATUA
1166::0000eettaann:: XXIV. Andra Mari Saria
TXIRRINDULARI LASTERKETA

ABUZTUAK 15, ASTELEHENA
Egun osoan: Umeen jolasak
1100::3300eeaann:: KALEJIRA txistulariekin
1111::0000eettaann:: MEZA, ABESBATZA eta
DANTZARIAK
1122::3300eeaann:: Dantzariak plazan 
(AURRESKUA eta ATZESKUA)
1133::0000eettaann:: Lau t´erdiko ANDRA MARI
TORNEOA   
1177::0000eettaann::  KARABINA TIROA
2222::0000eettaann:: HERRIKO TALDEEN
KONTZERTUAK
2233::3300eeaann:: TRIKI TA KE 
taldeagaz erromeria

ABUZTUAK 14, DOMEKA
1111::0000eettaann::  MEZA eta DANTZARIAK
1133::0000eettaann:: Herriko PILOTA TORNEOA
1177::3300eeaann:: HERRI KIROLAK, BERTSOLARIAK
eta SAGARDO DASTAKETA trikitilariekin eta 
pintxoekin
2222::0000eettaann:: Kontzertua TRIO TXARANGA
taldeagaz
2233::3300eeaann:: Erromeria HAITZAMA taldeagaz 

Manariko JAI EGITARAUA

ABUZTUAK 16, MARTITZENA
1111::0000eettaann:: MEZA eta DANTZARIAK
1133::0000eettaann:: PAELLA TXAPELKETA
1144::3300eeaann:: HERRI BAZKARIA
1166::3300eeaann:: TRIKIPOTEOA
1177::0000eettaann:: BRISKA TXAPELKETA
1188::0000eettaann:: IZURTZAKO DANTZARIAK
19:00etatik 20:00etara: Erromeria
DRINDOTSegaz. 22:00etan hasiko da
berriro
2233::0000eettaann:: AKERRA ERRE eta 
Ondoren, erromeria DRINDOTSegaz



2011ko uztailaren 15a, barikua anboto

J
Mañariko jaiakJg 8

Herritarrak kirolari
sagardo dastaketagaz
Bertsoz egingo dituzte jokoetako kronikak 

Sagardo kupela plazan, trikitilariak,
pintxoak... eta herri-kiroletan nork
probak hobeto egin. Abuztuaren
14an, domeka, giro ederra sortuko
da Mañarian, herri kirolen inguruan.

Herritarrek parte hartzeko aurten
aurreko urteetan baino joko gehia-
go antolatu dituzte. Parte-hartzaile-
ak animatu eta zirikatzeko bertsola-
riek herri-kirolen kronikak egingo
dituzte.

Lehenago txupinazoaren aurre-
tik egiten zen sagardo dastaketa
herri-kirolekin batera egingo dute
aurten. Jaietako bigarren egunak
alaia eta parte-hartzailea izateko
osagaiak izango dituela, zalantzarik
ez. Herriko elkarteen parte-hartzea
eskatu dute horretarako Mañariko
Udaleko arduradunek.

Txupinazoaren aurretik 
egiten zen sagardo 

dastaketa abuztuaren
14an izango da aurten, 
herri kirolekin batera  

Akerra bueltan
dator Mañariara 

D
urangon “zapoak” eta
Mañarian “akerrak.”
Historikoki horrela
deitu izan zaie maña-
riarrei. Akerra jaietako

maskota izan da hainbat biderrez,
eta aurten ohitura hori berreskura-
tzeko ahalegina egingo dute: jaiei
hasiera emateko, abuztuaren 13an,
txupinazoa bota eta gero akerraren
igoera egingo dute. 

Arratsaldeko 19:00etan botako
dute txupinazoa Andra Mari abes-
batzako kideek. Gero akerra igoko

dute eta txosnan eskegita egongo
da, jaiak amaitu arte. Hilaren 16an
erre egingo dute maozko telaz
egindako panpina.

Duela 26 urte jai batzordeak
egin zuen lehenengoz akerraren
panpina, eta hainbat urtean egin
eta gero, batzordea deseginda ohi-
tura galdu zen. 2007an eta 2008an
Gazte Asanbladak berreskuratu
egin zuen maskota. Azken urteetan
ez da akerrik egon Andramarietan.

Herri-afaria
Jaietako lehen egun horretan, ake-
rraren igoera ondoren dantza alar-
dea egongo da plazan, eta
20:30ean afaritarako batuko dira
mañariarrak. Abuztuaren 16an, mar-
titzena, amaituko dira Andramariak,
txupinazo egunean igotako akerra
erreta. Eguerdian paella txapelketa
eta herri bazkaria edukiko dituzte.

Txupinazoa Andra Mari koruak bota eta
gero, akerraren igoeragaz hasiko dira jaiak

Mañariarrei “akerrak”
deitu izan zaie eta

1985ean jai batzordeak
akerra jaietako maskota

bihurtu zuen 
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XXIV. Andra Mari Saria
abuztuaren 20an
Herri-kirolak ere ez dira faltako egitarauan

Kirolak ere izango du lekua
Mañariko aurtengo jaietan, eta
ekitaldi garrantzitsuenetakoa txi-
rrindulari lasterketa izango da
segurutik; XXIV. Andra Mari
Saria, hain zuzen ere.
Abuztuaren 20an emango diete
pedalei txirindulariek, arratsalde-
ko 16:00etan irtenda.

Txirrindularitzaz gainera, pilo-
ta eta herri-kirolak ikusteko
aukera egongo da. Abuztuaren
14an, 13:00etan, herriko pilota

torneoa jokatuko dute, eta
17:30erako ipini dute herri-kirol
saioa. Pilotak 15ean edukiko du
segida, 4 t’erdiko torneoagaz.

Abuztuaren 14an,
herriko pilota torneoa
jokatuko dute goizean,

eta herri-kirol saioa
ipini dute arratsaldean

Erromeriak eta herriko
taldeen kontzertuak

musika taldeen kontzertuak ere
jasotzen ditu jai egitarauak.

Abuztuaren 14an, 22:00etan,
bestalde, Mocedades taldean jar-
dundako kantariek osatzen duten

Trio Txarango taldeak eskainiko du
emanaldia. Herriko ahotsak ere
izango dira Mañariko jaietan, baina,
entzungai: abuztuaren 15ean da
herriko abesbatzaren emanaldia.

Txomin eta Urbil Artola aita-semeek eta Niko Etxartek joko dute

Abuztuaren 13an, 23:00etan
eskainiko dute Niko Etxart kantari
zuberotarrak eta hark legez euskal
kantagintzan hamarkadetako ibilbi-
dea burutu duen Txomin Artolak
eta bere seme Urbilek kontzertua
Mañariako jaietan. Herri afariaren
ostean, eta 24:30ean hasiko den
erromeriaren aurretik eskainiko
dute Etxartek eta Artola aita-
semeek kontzertua.

Andra Maria jaietako lau egu-
netan —abuztuaren 13, 14, 15 eta
16an— plazan dantzan jarduteko
aukera izango dute erromeria-zale-
ek: Laiotz, Haitzama, Triki ta Ke,
eta Drindots taldeek eskainiko
dituzte dantzarako doinuak jaietan. 

Abuztuaren 16an, esaterako,
19:00etatik 20:00etara,
22:00etan, eta suen ondoren,
24:30ak arte, hiru saio eskainiko
ditu Drindots taldeak.

Bestelakoak izango dira abuz-
tuaren 15 gaueko Andra Mariko
doinuak; 22:00etan hasita, herriko

Herriko musika taldeen
kontzertuak ere
jaso dituzte jai 

egitarauan: abuztuaren
15ean, 22:00etan

Trio Txarango kantari
hirukotearen saioa,

abuztuaren 14an
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ABUZTUAK 11, EGUENA
2211::3300eeaann:: Open pilota partiduak, Mallabia I
kirol etxean. 
1) Txurruka-Romero/Iturbe-Elordui 
2) Elezkano-Aldape/Berasaluze-Olalde

ABUZTUAK 13, ZAPATUA
2222::3300eeaann:: Benito Lertxundi, 
Mallabia I kirol etxean.

ABUZTUAK 14, DOMEKA 
1122::0000eettaattiikk  1144::0000eettaarraa eta 1166::0000eettaattiikk
1188::0000eettaarraa:: Umeentzat parke berezia: puzga-
rriak, txalupak... parkean. 
1199::0000eettaann:: Txupinazoa (Orrattio Euskara
Elkarteko kide den Pello Mugarzak botako
du). Ondoren, Euskal preso eta iheslarien
aldeko brindisa eta enkartelada. 
1199::3300eeaann:: Txokolatada plazan 
(Errekondo elkarteak antolatuta). 2211::3300eeaann::
Pilota partidoak, Mallabia I kirol etxean:
Euskal Selekzioko nesken pala partidua.
Ondoren, pilota profesionala: Urrutikoetxea-
Untoria / Olaetxea-Aretxabaleta eta Olaizola
II-Apraiz / Bengoetxea VI-Patxi Ruiz.

(Mallabitarrentzat sarrerak abuztuaren 1etik
12ra bitartean egongo dira salgai,
Udaletxean. 
15 eurotan Mallabiko langabetu, ikasle eta
jubilatuentzat bere egoeraren justifikazio
txartela erakutsiz. 
Gainerakoak 20 euro. Pertsona bakoitzari
bina sarrera emango zaizkio gehienez. Takila
21:30etik aurrera zabalduko da, eta hemen
sarrerak denentzat 25 eurokoak izango dira). 
2200::0000eettaattiikk  2222::0000eettaarraa eta 2233::3300eettiikk
0011::3300eerraa:: Luhartz taldearekin erromeria 
plazan.

ABUZTUAK 15, ASTELEHENA
Andra Maria Eguna
1111::0000eettaann::  Meza nagusia. 
Ondoren, dantzariak eta bertsolariak (Xabier
Amuriza eta Beñat Ugartetxea). Plazan hasi
eta frontoian amaituko dute.
1177::3300eeaann:: Mallabiko XXI. Harri-jasotze Saria,
Harri txikia, Mallabia I kirol etxean: 100 kg.-
ko zilindro zaharra eta 100kg.-ko bola. 
Harri-jasotzaileak: 
- Urrutia (Nafarroa)
- Izeta II (Gipuzkoa)
- Inhart (Bizkaia)
- Belioso (Gipuzkoa)
- Jagoba Otaegi (Gipuzkoa)
(Gainerako parte-hartzaileei 250 euroko dieta
emango zaie. Dagoen marka topatzen duena-
ri sari berezia emango zaio, 180 eurokoa.
Lehiaketan parte hartzeko izen-ematea egun
berberean amaituko da). 
SARIAK
1.- 800 euro garaikurra eta txapela
2.- 650 euro eta garaikurra
3.- 500 euro eta garaikurra
4.- 400 euro
17:30ean Tute, mus, briska eta asto txapelke-
ta, tabernetan.
SARIAK
1.-60 euro
2.-30 euro
23:00etan: Suak (bouqueta). 
Ondoren, Garibaldi nazioarteko mariatxia,
parkean. 

ABUZTUAK 16, 
MARTITZENA 
San Roke Eguna- 
Nagusi eta Koadrilen Eguna
1111::0000eettaann:: XII. Paella Lehiaketa, 
plazan. Taldeen izen-ematea momentu bere-
an izango da. SARIAK:
1.- 160 euro eta garaikurra
2.- 110 euro
3.- 60 euro
1122::0000eettaann:: Meza Nagusia.
1144::0000eettaattiikk  1188::0000aakk  aarrttee:: Jubilatuen bazka-
ria Probalekuan. Bazkalostean trikitilariak
egongo dira: Kupela taldea.
1188::0000eettaattiikk  2200::0000eettaarraa:: Aizkolarien erakus-
taldia. Ondoren, nagusien eta gazteen arteko
herri kirol lehia, Mallabia I kirol etxean
(Txondor herri kirol elkarteak eratuta). Gero,
Mallabiko trikitilariekin plazatik frontoira
kalejira.
2200::0000eettaattiikk  0011::0000eettaarraa:: Mallabitar guztien-
tzat txerri errea eta sagardotegi ibiltaria pla-
zan (erromeria ere egongo da). Txerria jateko
hiru pintxo euro bat izango da, eta sagardoa
doan.

XXIII. Idi Proba Lehiaketa
aabbuuzzttuuaarreenn  1199,,  2200,,  2211  eettaa  2222aann
Mallabia I kirol etxean, 2222::0000eettaann.
SARIAK
1.goa 1.600 euro, garaikurra,
txapela eta mantak.
2. 1.400 euro eta garaikurra
3. 1.300 euro eta garaikurra
4. 1.200 euro eta garaikurra
5. 1.100 euro
6. 1.000 euro
7. 950 euro
8. 860 euro
9. 770 euro
10. 680 euro
11. 600 euro
12. 520 euro
OINARRIA: Nahiz eta sarietara ez heldu, 30
untzeko marka gainditzen duen idi pareak,
350 euroko saria izango du.       

Mallabiko JAI EGITARAUA
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Orraittio elkarteak
jaurtiko du txupina

Lehenagotik ere ekitaldiak egongo
diren arren, Andramariak abuztua-
ren 14ean hasiko dira, arratsaldeko
19:00etan. Egun horretan jaurtiko
dute jaiei ofizialki hasiera ematen
dien txupina. 

Aurten Orraittio euskara elkar-
teari dagokio ardura hori; hain
zuzen ere, bertako kide den Pello
Mugarza izango da txupina piztuko
duena. 2005. urtean sortu zen eus-
kara elkartea, eta ordutik egindako
lanaren “aitorpen” moduan ulertzen
du Mugarzak txupina jaurtitzeko

ardura: “Udalaren babesa jasotzeko
modua da”. Jaiei hasiera ematen
dien txupin jaurtiketaren ondoren,
euskal preso eta iheslarien aldeko
brindisa eta enkartelada egingo
dituzte. 19:30ean, berriz, txokolata-
da egongo da plazan. 

Benito Lertxundik bere
klasikoak eskainiko ditu
Hainbat erromeriak gauak girotuko dituzte

Musika arloan, Benito Lertxundi
izango da Mallabiko Andramari-
etako protagonista nagusia; oriota-
rraren emanaldiaz gainera, errome-
riak ere egongo dira. 

Euskal kantagintzako sortzaile
txalotuenetakoa den oriotarrak
bere diskografiako kanta klasikoak
eskainiko ditu zuzenean. Horiez
gainera, 2008an kaleratu zuen

Itsas ulu zolia diskoko kantak ere
abestuko ditu. Benito Lertxundiren
emanaldia abuztuaren 13an izango
da, Mallabiko Kirol Etxean; ikuski-
zuna gaueko 22:30ean hasiko da.

Bestalde, dantza egiteko aukera
ere egondo da Mallabian. Hilaren
14an, Umeen Egunean, 20:00etan
hasiko da dantzaldia, Luhartz talde-
aren eskutik. Egun bat geroago,
15ean, Garibaldi mariatxi interna-
zionalen emanaldia egongo da par-
kean. Abuztuaren 16an, martitzena,
berriz, Sagardotegi Ibiltaria izango
dute; txerri errea eta sagardoa
eskaintzeaz gainera, erromeria
egingo dute ekimena alaitu eta
girotzeko helburuagaz.

Abuztuaren 14ko
txupinagaz hasiko
dira jaiak ofizialki

XXIII. Idi 
Proba
Txapelketa
Urtero legez, idi proba txapelketa
jokatuko dute Mallabiko Andra
Marien baitan; aurten XXIII. edi-
zioa du txapelketa horrek, gainera.
Abuztuaren 26, 27, 28 eta 29an
jokatuko da txapelketa, gaueko
22:00tik aurrera. Guztira, 11.000
eurotik gora banatuko dituzte

sarietan; irabazleak 1.600 euro
poltsikoratuko ditu, garaikurra,
txapela eta mantak irabazteaz gai-
nera. Garaikurra lehenengo lau
sailkatuek jasoko dute, gainera.
Txapeldunordeak 1.400 euro ira-
baziko ditu, eta hirugarren eta lau-
garren sailkatuek 1.300 eta
1.200 euro, hurrenez hurren.
Lehenengo 12 sailkatuen artean
ez geratu arren, 30 untzeko
marka gainditzen duen idi pareak
350 euroko saria izango du. 

Abuztuaren 26, 27,
28 eta 29an jokatuko

dute txapelketa. 
Gaueko 22:00etan 
hasiko dira probak

Abuztuaren 13an izango
da abeslari oriotarraren
emanaldia, kirol etxean;

kontzertua gaueko
22:30ean hasiko da

Pello Mugarzaren 
arabera, egindako 
lanaren “aitorpen”
lako bat da txupina
jaurtitzeko ardura 

Txupin jaurtiketaren
ondoren brindisa,
enkartelada eta 

txokolatada plazan
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Tel./Faxa
943 17 00 36
656 78 19 52

rotek@telefonica.net

Sagardo eta pintxo
dastaketarako aukera
Abuztuaren 16an, Sagardotegi Ibiltaria, 20:00etan  

A
buztuaren
16ko San
Roke egunean
ekarriko dute,
herritar guztiek

dastatu dezaten, sagardo
kupela Mallabiko jaietara. 

Nagusien eta Koadrilen
Eguna ospatuko dute
Andra Maria jaietako marti-
tzen horretan. Iluntzean,
20:00etan hasita, 01:00ak
arte plazan izango da
Sagardotegi Ibiltariaren

hitzordua. Doan dastatuko
dute mallabitarrek sagar-
doa, eta edaria laguntzeko
hiru pintxo euro baten
truke jasoko dituzte. Txerri
errearen okelagaz eginda-

ko pintxoak dira sagardo
dastaketa laguntzeko
eskainiko dituztenak. 

Iluntzetik goizaldera
arte, haizetara eta jai giroan
sabela betetzeko ez ezik,
dantzarako aukera ere
izango da abuztuaren 16an
Mallabiko jaietan.

Egun horretan ospatu-
ko dute jaietako hamabiga-
rren Paella Lehiaketa ere;
11:00etan emango dute
parte-hartzaileek izena.

Iluntzean hasi eta
goizaldera arte, jai

giroan, sabela
betetzeko aukera 

Andra Maria egunean,
bestalde, harri-jasotze saria
hartuko du, Kirol Etxeak:
Urrutia, Izeta III.a, Inhart,
Belioso eta Otaegik jardun-
go dute100 kg-ko zilindroa
eta bola altxatzen.

Olaizola II.a eta
Apraiz, Patxi Ruiz

eta Bengoetxea
VI.aren kontra

Harrijasotzaile eta pilotariak
Abuztuaren 11n, 21:30ean,
Open pilota partidak izango
dira jaien hasieran, Mallabia
I Kirol Etxean. 

Abuztuaren 14an, fron-
toi horrexetan  jokatuko
dituzte profesionalen bina-
kako partida bi ere:
Urrutikoetxea-Untoria eta
Olaetxea- Aretxabaleta; eta
Olaizola II-Apraiz eta
Bengoetxea VIa-Patxi Ruiz
bikoteek jokatuko dute
jaialdi horretan.
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AMALURRA

Goizeko lehenengo orduan
ureztatuta, landareak onddoen

ondorioz gaixotzea 
ekidingo dugu

Iluntzean ureztatuz gero, 
urari zoruko geruza

sakonenetaraino heltzen
lagunduko diogu

Landareak ihartu barik irauteko,
ureztatze neurtua behar da udan

Noiz komeni da landareak ureztatzea? Zer egin oporretara
goazenean? Hainbat galdera sortzen dira garaiotan.

Udan, tenperatura igotzeak lora-
tegiak ahuldu egiten ditu, behar
bezala zaindu ezean. Lorategien
eta landareen edertasun natura-
lari eustea ureztatze egokiagaz
zuzenean lotuta dago. Hobe da
ur gutxigaz edukitzea ura sobe-
ran botatzea baino; hau da, lan-
dareak urik barik geratuko diren
beldur behar baino gehiago
ureztatzen ditugu sarr i ,  eta
horrek konpondu ezin daitezke-
en kalteak eragiten dizkie. Lurra
lokazten denean, landareak
botatako uretan elikagai asko
joaten da eta, gainera, onddoen
agerpena eragiten du. 

Loreen kasuan, gutxi gora-
behera, egunero ureztatu behar
dira;  bestalde, baratzeetan
garrantzitsua izango da urak
fruituak ez bustitzea. Barruko
landareek lurra beti hezea eduki
behar dute; horrela, lurra lehor-

tzen dabilela ikusterakoan urez-
tatuko beharko genuke.

Udan, landareak eta lorate-
gia haiei eguzki-izpiek zuzenean
eragiten ez dietenean ureztatu
behar dira; hau da, egunsentian
edo eguzkia sartzen denean.
Eguneko ordu nagusietan urez-
tatuz gero, baliabideak murrizten
ari gintezke; izan ere, beroagaz
ura erraz lurruntzen da, eta lan-
dareek ez dute astirik behar adi-
na ur xurgatzeko. Gainera, hos-
toetan geratzen diren ur tantek,
lupak legez, eguzkiagaz erretzea
ekar dezakete.

Goizeko lehenengo orduan
ureztatuta, landareak onddoen
ondorioz gaixotzea ekidingo
dugu, eta iluntzean ureztatuz
gero, berriz, urari zoruko geruza
sakonenetaraino heltzen lagun-
duko diogu, ura ia ez da-eta
lurrundu ere egiten. 

Ureztatzeko maiztasuna,
neurri handi batean, landare-
motaren araberakoa izango da;
ez da berdin orkidea, geranioa
edo bitxilorea izatea.

Kanpoan gaudenean
Oporretan, kanpora goazenean,
zer egin genezake landareak ez
ihartzeko? 

Asko erabiltzen den meto-
doetako bat kapilaritate bidezko
ureztatzea da; sokaren mutur
bat urez betetako pertz batean
sartzean da eta beste muturra
loreontziko lurretan. Beste siste-
ma bat botila bete ur loreontzian
sartzea da, tapan zulotxo bat
duela. Horrela, lurrak berak hor-
nituko du urez landarea. Gure
lorategia handia bada, urezta-
tze-programatzaileak askoz ere
sofistikatuagoak izango dira,
aukeran.
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KIROLAK

Orbeako txirrindularia, lehia bete-betean.

Sasoi betean ekingo dio Iñaki
Lejarretak denboraldi amaierari

Denboraldiko azken txanpa-
ri ekitekotan da Iñaki Leja-
rreta berriztarra. Munduko

Kopako bi probatan lehiatu da
Orbea taldeko kidea; hain zuzen
ere, Kanadan eta Estatu Batue-
tan egon da uztailean Lejarreta. 

Iritsi eta indarrak berresku-
ratzeko ia astirik gabe, Becerril
de la Sierrara abiatu da Lejarre-
tara. Espainiako Txapelketak
jokatuko dira bertan, gaurtik
domekara bitartean. Gaur ber-
tan, Team Relay modalitatean
lehiatuko da berriztarra; taldeka-
ko erreleboak egin beharko
dituzte parte-hartzaileek. Hamar
urteren ostean, berriztarra Eus-
kal Selekzioagaz lehiatuko da.
Domekan, ostera, bakarka aritu-
ko da Lejarreta. Nekaturik egon
arren, “gogotsu” dagoela aitortu
du berriztarrak. “Bidaia luzeak
izan dira, eta ez dakit gorputzak
zelan erantzungo duen”.

AAssttee  ggooggoorrrraakk  aauurrrreettiikk
Ondoren, lehia gogorrak izango
ditu berriztarrak. Lehenengo

Eslovakiara bidaiatuko du Leja-
rretak; bertan jokatuko da Euro-
pako Txapelketa, abuztuaren
7an. Astebete geroago, Mundu-
ko Kopari ekingo dio berriro;
Txekiar Errepubl ikan lehia
horretako seigarren proba joka-
tuko da abuztuaren 14an. Leja-
rretak berak dioenez, ondo dago
“fisikoki zein psikologikoki”, eta
lehenengo hamarren artean
sailkatzea bilatuko du. Bertako
zirkuituetan lehiatuko den lehe-
nengo aldia izango du berrizta-
rrak, eta horrek eragin dezakee-
la uste du. 

Ezberdina izango da, ordea,
abuztuaren 20ko proba; Mundu-
ko Kopako azken proba jokatu-
ko da, Italian. “Zirkuitua ezagu-
tzen dut, eta ondo moldatuko
naizela uste dut” adierazi du
Orbeako kideak. 

SSeennttssaazziioo  ggaazzii--ggoozzooaa
Kanada eta AEBetan lehiatzetik
iritsi berri da Iñaki Lejarreta; 23.
eta 24. sailkatu da proba horie-
tan, hurrenez hurren, hala ere,

sentsazio “gazi-gozoagaz” amai-
tu ditu probak. Kanadan lorturi-
ko postua “onargarria” da Leja-
rretaren berbetan, zirkuitua ez
zelako beretzat egokiena. “Irtee-
ra txarra egin nuen, eta jende
asko aurreratu behar izan nuen”.
Bestelako iritzia du Winhameko
(AEB) emaitzaz: “Hobeto egite-
ko itxaropena nuen”;  i tzul i
batzuetan, 10. postutik hur egon
zen berriztarra. A. Maldonado.

Lejarreta kontzentraturik, Pietermaritzburgeko (Hegoafrika) proban. Munduko Kopako lehenengo proba izan zen hura.

Asteburu honetan Espainiako Txapelketetan lehiatuko da berriztarra. Abuztuan, ostera,
Europako Txapelketan eta Munduko Kopako bi probatan lehiatuko da Orbeako kidea.

Winhameko proban
emaitza hobea lortu
zezakeelakoan zegoen
Iñaki Lejarreta

10 urteren ondoren,
Euskal Selekzioagaz
lehiatuko da Lejarreta

Asteotan Eslovakian,
Txekiar Errepublikan
eta Italian arituko da

Urtero legez, mendi martxa
antolatu du Zaldibarko Zaldua
mendi taldeak. Ibilaldia zapa-
tuan ospatuko da; goizeko
07:00etan ekingo diote ibiltze-
ari. Irteera Zaldibarko elizan
izango da, eta bertan egongo
da izena emateko aukera.
Horretarako 06:15-06:45
bitartean bertatik igaro behar-
ko da. Zalduako bazkideek eta
laguntzaileek bi euro ordaindu
beharko dituzte martxan parte
hartu ahal izateko; gainerako-
ek, berriz, bost euro. Ibilaldia
29 kilometrokoa izango da, eta
antolatzaileen arabera, 5 ordu
inguru iraungo ditu. A.M.

Mendi martxa
antolatu du
Zaldua taldeak

Ciclos Iturriaga taldeko Ziortza
Isasik bigarrenez irabazi du
Euskaldun Txapelketa; kadete-
en mailan lehiatu da elorriarra.
Isasik abantailagaz irabazi du
txapelketa, gainera. Txapelke-
tako azken lasterketan, Logro-
ñon, laugarren iritsi zen helmu-
gara, hala ere, lehenagotik lor-
tuak zituen txapeldun izateko
beharrezko puntuak. Bestalde,
asteburu honetan, kadete mai-
lako Espainiako Txapelketan
lehiatuko da Isasi ,  Euskal
Selekziogaz. Domekan, ostera,
Olatz Agorriak eta Aiala Ames-
tik ‘La Ladies Charentaise’
proban parte hartuko dute,
Bizkaiko Selekzioagaz. A.M.

Ziortza Isasi
Euskaldun
Txapelketako
irabazle

Joan den zapatuan, uztailaren
9an, ospatzekoa zen parapen-
te kontzentrazioa astebetez
atzeratzea erabaki zuten Elo-
rrioko Larrano parapente tal-
deko kideek. Egun horretan
parapentean aritzeko baldin-
tzarik ez zela beteko aurreikusi
zuten Larranoko kideek, eta
astebetez atzeratzea erabaki
zuten. 

Parapente kontzentrazioa,
beraz, bihar ospatuko da; goi-
zeko 11:00etan geratu dira
Elorrioko plazan, Udalatxera
igotzeko; parapenteak autoan
igoko dituzte. Despegea gailu-
rra baino 500 metro beherago
izango da. Ekimena ospatuko
den seigarren biderra izango
da biharkoa. A.M.

Bihar ospatuko
da parapente
kontzentrazioa
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Ibaiganerako hauteskundeak joan dira. Josu Urru-
tiak garaile irten dau eta lau urtetarako lehenda-
karia izango da. Beti esan da Athleticeko lehenda-
karia izatea Bilboko alkatea izatea baino garran-
tzitsuagoa dela; futbolean, politikan bezala, interes
asko daude; agian gehiago, hori argi dago.

Baina, ikusi dogun tronurako borroka hau ia
zikina suertatu da: epaiketa paraleloak, elkarren
kontrako akusazioak, papeleta arraroak, jende
estrategikoaren boto asmoak... eta abar. Athleti-
cek gauza horiek zaindu egin beharko leukez. Eta
faltan bota dot “kirol saltsa”: izenak aurkeztea.
Fitxaketarik ez da egon, eta entrenatzaileak ere
oso berandu aurkeztu ditue. Uste dot, kaleko jen-
dea sentsazino arraroagaz gelditu dela: Zergatik?
Zer egin dau txarto Macuak berriz hautatua ez iza-
teko? Edo, zer eskaintzen dau Urrutiak horrelako
emaitzak lortzeko? Bere popularitateagatik auke-
ratu dute? Jendeak aldaketa nahi duela erakutsi
du bere botoagaz, baina… norako aldaketa? Gau-
zak hobeto egin leitekez? Nire iritzia da jendea
(Bilbon, eta edonon) nekatu egiten dela aurpegi
berberak ikusteaz eta iritzi antzekoak entzuteaz.
Baina horrek arrisku handia dauka. Prest daude
arrisku hori hartzeko? Ba aurrera orduan.

Eta Bielsari buruz, bere lana hurbiletik jarrai-
tuko dogula esan behar. Gaur egun, argentinarra
munduko entrenatzaileen top-ean dago. Baina
ezin naiz gelditu Caparros agurtu barik, bere lana
aipatu gabe. Azkenean, beragaz “jolastu” egin
dabela uste dot. Futbolaren gauzak.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Tronurako borroka

Motor hotsaz gainera, giroa eta lehia ziurtaturik egongo dira Markoidako landetan.

25 pilotuk parte
hartuko dutela
aurreikusi dute

Trial txapelketa jokatuko
da Atxondon, bigarrenez

Iazko Trial txapelketak izan zuen
harrera ikusita, egitasmoa erre-
pikatzea erabaki du Atxondo-

ko 4x4 taldeak. Uztailaren 23an,
Atxondoko II. 4x4 Trial Txapelke-
ta jokatuko dute; arratsaldeko
15:00etatik aurrera hasiko da
motor hotsa.

Iazko moduan, Markoidako
landetan izango da zirkuitua, eta
bertan ezarriko dituzte pistak.
“Sei edo zazpi pista prestatuko
ditugu”, azaldu dute antolatzaile-
ek. Pilotuek euren trebezia era-
kutsi beharko dute ibilbide gora-
beheratsuetan zehar.

Antolatzaileen berbetan,
ikuskizuna ziurtaturik egongo da
Markoidako landetan. Atxondo-
koa proba puntuagarria izango
da Euskal Herriko Txapelketara-
ko, eta horrek hainbat pilotu

Uztailaren 23an ospatuko da lehia, 15:00tik aurrera. Atxondo 4x4
taldeak antolatu du proba. EHko txapelketarako puntuagarria da

erakarriko ditu probara. Orain-
goz, 15 pilotuk eman dute izena;
hala ere, egunean bertan lehia
gehiagoren artekoa izango dela
aurreikusi dute Atxondo 4x4ko
kideek. “Guztira, 25 pilotu ingu-
ruk parte hartuko dute”. Duran-
galdeko pilotuez gainera, Euskal
Herriko hainbat txokotatik dato-
zen pilotuak ere egongo direla
ziurtatu dute: “Aurten Burgose-
tik etorriko den pilotu bat ere
badago hitz emanda”. Izena
emateko aukera dago oraindik;
horretarako 679 578 062 zen-
bakira deitu beharko da.

Motorraren festa borobiltze-
ko, barra ezarriko dute Markoi-
dan bertan antolatzaileek. “Arra-
tsalde osorako jaia izango da,
eta giro polita egongo da”, diote
arduradunek. A.M.

Guztira, 6-7 pistak
osatuko dute
Markoidako zirkuitua

180 gazte batu ditu Tabirakoren
IV. Udaeskola “arrakastatsuak”

Laugarren urtea bete du aurten Tabirakok antolaturiko uda-
eskolak. Ekimen honek iraun duen bitartean, 200 lagun bai-
no gehiago batu dira egunero; saskibaloian jokatzeaz gaine-
ra, hainbat ekintza egin dituzte egunotan. A.M.
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

Eztaiak, Jaunartzeak, Azken
agurrak, Janedanak…
Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.

i J



PARAPENTEA
VI.KONTZENTRAZIOA
UUddaallaaiittzzeenn
Zapatuan, 11:00etan, 
Elorrioko plazatik. 

MENDI MARTXA
34. MARTXA NEURTUA
ZZaalldduuaakk  aannttoollaattuuttaa  
Zapatuan, 07:00etan, 
Zaldibarko elizatik

ARETO FUTBOLA
KULTURARTEKO II. FUTBOL
TXAPELKETA
EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  GGhhaannaa--
kkoo  LLaagguunnaakk  aannttoollaattuuttaa
Zapatuan, 16:00-19:30
Domekan, 11:00-16:00
Tabiran

PILOTA
ANDRA MARI JAIAK
--  UUrrrruuttiikkooeettxxeeaa  --  
UUnnttoorriiaa  //  OOllaaeettxxeeaa  --
AArreettxxaabbaalleettaa  

--  OOllaaiizzoollaa  IIII  --  AApprraaiizz  //  
BBeennggooeetteeaa  VVII..aa  --  PPaattxxii
RRuuiizz
Abuztuak 14, 22:15ean, 
Mallabia I kirol etxean

Agenda

Hasiera batean faborito ez
izan arren, merezimendu osoa-
gaz Elite txapelketako txapela
eraman zuten Elezkano eta
Aldape bizkaitarrek; 22-16
emaitzagaz irabazi zuten
Zumarragako Beloki frontoian
jokatu zen partida. Finalean
Urbieta eta Altuna bikote
gipuzkoarraren aurka lehiatu
ziren. Azpimarratzekoa da pilo-
tari mallabitarrak bigarrenez
jarraian lortu duela Elite txa-
pelketa irabaztea. 

Nabarmentzekoa izan zen
Elezkanok egindako finala;
erremate jaialdia burutu zuen,
izan zituen aukera ia guztiak
aprobetxatuz. Bizkaitarrak 20-
7ko aldeagaz joan ziren, hala
ere, partidako bigarren zatian,
Altunaren jardunari esker, final
itxura hartu zuen. Berasaluze
IX.ak eta Perezek hirugarren
egin zuten, Amantegi eta Pere-
zen aurretik. A.M.

Elezkano eta
Aldape
mallabitarra
garaile Eliten

22-16 irabazi zuten
Urbieta eta Altuna
gipuzkoarren aurka
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Gorka Bizkarra: “Gaitza da
triatloia monotonoa izatea”

Triatloian hasi aurretik, korrikan eta txirrindularitzan aritua da Bizkarra.

EEuusskkaall  ZZiirrkkuuiittuuaa  aammaaiittzzeekkoo  aassttee
gguuttxxii  ggeerraattzzeenn  ddaa..  ZZeerr  aauukkeerraaggaazz
iikkuusstteenn  dduuzzuu  zzuurree  bbuurruuaa??
Aurtengo euskal zirkuitua 12
probek osatu dute. Proba horie-
tako zazpitan puntuatu beharra
dago; Nafarroako probetako
batean ere puntuatu beharra
dago. Denboraldia amaitzeko, bi
proba geratzen dira; uztailaren
24an Gasteizkoa eta abuztuaren
7an Iruñeko. Nik uste irabazteko
aukerak ditudala; nigaz batera
aurrean ibiltzen direnetako asko
ez dira-eta minimo horretara iris-
ten. Arerio zuzenak izan diren
Egea eta Zalakainek ez dute
aukerarik jada, lau probetan soi-
lik puntuatu dutelako; Ciro Tobar
eta Ivan Gilek zazpitan puntuatu
dute, baina orain arteko lasterke-
ta gehienetan euren aurretik ibili
naiz. Nire ustez, podiumean ego-
tea ia ziur lortuko dut, eta auke-
rak ditut irabazteko. 

BBeesstteellaa,,  zzeellaann  jjooaann  ddaa  ddeennbboorraall--
ddiiaa??
Iaz hirugarren postuan amaitu
nuen Euskal Zirkuitua, eta den-
boraldi hasieran jarri nuen helbu-
rua postu hori errepikatzea izan

zen. Nire helburua beti izan da
hobetzea; urtez urte hobetzen
joatea. Lasterketaren bat irabaz-
tea lortzen badut, oso ondo, eta
bestela, egin dudanagaz pozik
nago. 

OOrraaiinn  gguuttxxii  ddiissttaannttzziiaa  oolliinnppiiaarrrreekkoo
ttxxaappeelldduunnoorrddee  ggeerraattuu  zzaarraa..
OOnnddooeenn  mmoollddaattzzeenn  zzaarreenn  ddiissttaann--
ttzziiaa  aall  ddaa??
Bai, olinpikoa da ondoen doaki-
dan distantzia; 1.500 metro igeri,
40 km bizikletan eta 10 km korri-
ka da olinpikoa. Distantzia luzea-
goetan ez naiz hain ondo kon-
pontzen. Ez diet neurria hartu
oraindik; azkeneko 5-10 kilome-
troetan huts egiten dut.

ZZeeiinn  ddaa  oonnddooeenn  mmoollddaattzzeenn  zzaarreenn
sseeggmmeennttuuaa??
Ondoen doazkidan segmentuak
bizikleta eta korrika dira. Igerian,
ostera, hobetzeko asko gera-
tzen zait orandik; berandu hasi
naiz igeri egiten, eta horregatik
da gehien kostatzen zaidana.
Lehen korrika egiten nuen eta
ostean, txirrindularitzan aritu
naiz. Geroago hasi nintzen tria-
tloian. 

NNooiizzttiikk  ddaattoorrkkiizzuu  ttrriiaattllooiirraakkoo
zzaalleettaassuunnaa??
Egia esateko, betidanik gustatu
izan zait triatloia; hala ere, ez
nekien probak existitzen zirenik
ere. Txirrindularitza utzi eta urte-
betera sartu nintzen mundu
honetan; igeri egiteko gaizki
ikusten nuen nire burua.

22000088ttiikk  LLaauubbiiddeettaann  zzaabbiillttzzaa??
Bai. Lehenengo urtean dua-
tloiak egin nituen, gehienbat; 4-
5 tr iatloi egin nituen soil ik .
2009an, ostera, triatloiei ekin
nien. Laubidetara, Mikel Cuen-
caren bidez sartu nintzen. Oso
gustura nago, eta giro ona dago,
gainera.

AAzzkkeenn  aallddiiaann  eezzttaannddaa  bbaatt  iizzaann
dduu  ttrriiaattllooiiaakk  DDuurraannggaallddeeaann,,  eezz
dduuzzuu  uussttee??
Durangaldean baino, Euskal
Herri osoan eman den fenome-
noa dela uste dut. Hazten doan
kirola da. Hiru kirol mota uztar-
tzen ditu triatloiak, eta hori
monotonian ez jauzteko lagun-
garria da.

EEttaa  aauurrrreerraa  bbeeggiirraa,,  zzeerr??
Jarraitzeko asmoa dut. Etorkizu-
nean, Iron Man bat egitea gus-
tatuko litzaidake, baina oraindik
ez. Datorren urteko helburua,
Gasteizen jokatuko den Mundu-
ko Txapelketan parte hartzea
izango da; gogor entrenatu
beharko dut horretarako. A. M. Lehenengoz irabazi dute portugaletetarrek txapelketa.

Portugalete nagusitu da
taldekako xake azkarrean
Itxaroten zen baino talde gehiagok parte
hartu zuten; guztira, 15 talde lehiatu ziren

Elorrioko Zaldi Baltza taldeak
antolatuta,  X. Sanbalentin
Berrio-Otxoa taldekako xake
azkarreko txapelketa jokatu zen
joan den zapatuan. Azken txan-
para berdinduta iritsi ondoren,
Portugaleteko taldeak irabazi
zuen txapelketa; Abadiñoko tal-

deari puntu erdiko abantaila
atera zion. Durangaldeko talde
gehiagok ere parte hartu zuten
lehian: Zaldi Baltzak bosgarren
postua lortu zuen; Durangoko
Gazteak, Elorrio B eta Larraso-
loeta 10., 12. eta13. izan ziren,
hurrenez hurren . A.M.

Denboraldi borobila egiten ari da Gorka
Bizkarra. Uztailaren 6an Distantzia olinpi-
koko txapeldunorde izatea lortuta, Euskal
Zirkuitua irabaztea da orain Abadiñoko
Laubideta taldeko kidearen helburua.



IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

UUddaann  ssaarrttuuttaa  ggaauuddee  ddaaggooeenneekkoo,,  eettaa
ggaarraaiioottaann  iilleeaa  zzaaiinnttzzeeaa  eerree  ggaarrrraannttzzii--
ttssuuaa  ddaa,,  eezzttaa??
Bai. Jakin behar dugu asko zaindu
behar dugula ilea. Uda sasoian asko
idortzen da; kolorea joaten da, puntak
zabaltzen dira, ilea deshidratatzen da...
Hainbat gauza gertatu daiteke eta
hobe da neurriak hartzea, irailean ile
ederra erakutsi gura badugu.

ZZaaiinnkkeettaa  hhoorrrreettaarraakkoo  pprroodduukkttuuaakk
eeggoonnggoo  ddiirraa......
Eguzkitarako produktuak erabiltzea da
onena. Gainera, merkatuan gama oso
zabala dago, eta ile mota bakoitzeko
bereziak ere eskura ditzakegu: xan-
puak, gominak, sprayak, kosmetiko-
geruzak... batzuk eguzkitan zauden
bitartean erabiltzeko dira, eta besteak
berriz, etxera heltzerakoan ematekoak.

EEgguuzzkkiiaa  hhaarrttzzeenn  dduugguunneeaann,,  bbeerraazz,,
kkoonnttuuzz  iibbiillii  bbeehhaarr  dduugguu......
Oso komenigarria da beti ilea estalita
izatea. Zapia ipintzea edo bisera era-
biltzea izan daitezke aukera batzuk. 

AAhhoollkkuu  hhaauueettaazz  ggaaiinneerraa,,  bbaaddaaggoo  pprree--
bbeennttzziiooaann  llaagguunndduu  ddiieezzaagguukkeeeenn  ggeehhii--
ggaarrrriirreenn  bbaatt??
Astean behin kosmetiko-geruza bainu
bat egitea gomendatzen dut: geruza
nutritiboagaz ondo estali ilea –garbitu
eta gero–, eta hau zelofanagaz estali.
Ahalik eta denbora gehien eduki ipini-
ta; 30 minutu inguru, adibidez. Ilea oso
lehor sentitzen baduzu, geruzari olioa
bota eta hobetuko duzu.

AAzzkkeenniikk,,  bbaadduuzzuu  ggeehhiittzzeekkoorriikk??
Irakurleei esan gura diet uda ondo
pasatzeko, baina ilea zaintzeko ere
bai, gero bueltatzerakoan ilea ebaki-
tzeko beharrik ez izateko!

AAhhoollkkuuaakk  uuddaann
iilleeaa  zzaaiinnttzzeekkoo

• Amaia Salazar

• Nukleo 
ileapaindegia 
dauka Elorrion
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ATXONDO: Adosatua lursailarekin salgai.
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,
sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. 
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ARAMOTZ: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. 
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: Estreinatzeko dauden
azkeneko 2 etxebizitza, beherapen handiagaz  obrak
likidatzeko. 2 eta 3 logela. Garaje itxia. 
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
301.980€ (+BEZ). Garajea eta ganbara 
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000€

+ BEZ
- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€+ BEZ
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€+ BEZ

• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko
2 terraza. Garaje itxia. 
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• TABIRA: Erdi berria. Logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Garajea. Polita.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia, sukalde
jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz berriztatua.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 70 m2. Aukerakoa! 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garaje itxia aukeran.
• MENDIZABAL: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. 
Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia.
• TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• TXIBITENA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Garajea eta ganbara.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: Apartamentu polita.
50 m2. Logela bakarra. Erdi berria.
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komun. 2 balkoi. IKUSPEGI POLITAK.
• ZEHARKALEA: 2 logela, egongela, sukalde jantzia
eta komuna. Igogailua.
• KOMENTU KALEA: Logela bakarreko apartamentua.
Bizitzen sartzeko moduan. Guztiz berriztatua.
• EUBA: Unifamiliarra eraikitzeko lursaila salgai.
2.650 m2 guztiz laua.
• SAN FAUSTO: Guztiz berriztatuak dauden etxebizi-
tzak, bizitzen sartzeko moduan. 2 eta 3 logela. 
Prezio onak.
• BARANDIARAN: 90 m2-ko bulegoa salgai. 
Prezio interesgarria.
• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazal
ezberdinak.
• MADALENA: Garaje itxia salgai. 
• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familia
bakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeak
salgai eta alokagai. Hainbat zonalde. 

ETXEBIZITZAK SALGAI

DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,
eskegitokia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara eta
garajea. Zatoz ikustera.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea. PREZIO ZORAGARRIA.
• Apartamentu berriak eraikitzen.700  hilero. EZ
GALDU AUKERA HAU.
• ERDIALDEA: AZKENEKO APARTAMENTUA. Logela
bat edo bikoak, sukalde jantzia, komuna eta horma-
armairuak. Edo nahiago baduzu alokatzen dizugu.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela. Ganbara eta garajea. 
• ZEHARKALEA: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela – jangela eta komuna.
• ANDRA MARI: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Leku onean.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3
eta logela bakarrekoak. Durango erdialdean. 
• BARRENKALE: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.
Berehalako banaketa.
• Taberna salgai. 100 2. Instalazio guztiekin. Prezioa
negoziagarria da.

BERRIZ
• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela eta
komuna. Berria estreinatzeko. 96.000€.

ABADIÑO
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Zoragarria.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongela
eta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berria
ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

TXALETAK-BASERRIAK SALGAI

URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,
Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.
Prezioa adosteko prest.

DIMA
• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzolako
kobetatik gertu. 
• Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. Indusi
zonaldean.  

MALLABIA
• TRABAKUA: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000
m2-ko lursaila. Durangotik 10 minutura.

OTXANDIO
• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,
sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,
egongela eta atikoa.

ABADIÑO
• MENDIOLA. Bifamiliarra.Eraiki berria. Estreinatze-
ko.Informazio pertsonalizatua.
• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,
trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. 
Leku onean kokatua.

GARAI
• Adosatua salgai. Estreinatzeko. Leku ezin hobean
kokatuta.

LUR SAILAK SALGAI

OROBIOS
• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 1. fasea. 3 logela eta 2 komun.
Terrazak. Garajea eta trastelekua. 247.000€-tik
aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• BIXENTE KAPANAGA: Etxebizitza altua. 90 m2. 
3 logela, egongela handia, sukaldea eta komunak
berriztatuak. 231.400€.
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela, egongela eta
sukaldea. Igogailua. Ganbara. 232.000€.
• DANTZARI: 3 logela. 192.000€.
• ARAMOTZ: 3 logela. 165.000€.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
Ganbara eta garajea. SALTZEKO PREMIA!
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. Ganbara. 2 kotxeren-
tzako garajea. 297.500€.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukalde eta egongela
handia. Garajea.
• URKO (Landako): 2 logela eta 2 komun. Eskegito-
kia. Terraza. Ganbara. Garajea eta trastelekua.
• SAN IGNAZIO: 80 m2-ko terraza duen atikoa. Salgai
edo alokairuan erosteko aukerarekin.
• ERDIALDEAN: 102 m2. 4 logela. Zonalde lasaia.
Etxe osoak kanpora ematen du. 192.300€.
• TRENBIDE: 105 m2. 2 garaje, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• F.J. de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, 2 komun
eta egongela. Terraza. EGUZKITSUA.
• IURRETA (MASPE): ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3
eta 4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZEKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea. 
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• HERRIKO GUDARIEN: (EZKURDI): AZKENEKO
etxebizitza. 3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara
eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 2 logela eta egongela.
Terraza. Ganbara eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. Txokoa. 2
kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia. 637.600€

ABADIÑO-MATIENA
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€. Garajea.
• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzako
garajea.
• MATIENA: Solaguren kalea. 3 logela eta egongela.
Bizitzen sartzeko moduan. Berria. 150.250€.

ALOKAIRUAN
• MATIENA: Pabilioia. 163 m2. 950€.
• TABERNA – JATETXEA: 150 m2. 900€/hileko.
• IBAIZABAL: 120 m2. 2 kale hartzen dituen
erakuslehioa. 
• MARISTAK: 60 m2. Egokitua. Alokairuan edo salgai.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz auzo-
an. 3 logela handi, 2 komun,
sukaldea, egongela handia
jangelarekin eta balkoi han-
dia. Ganbara. Berriztua dago,
kalefazioa. Prezioa negozia-
garria da. 678-83 60 50.

Abadiño. Muntsaratzen. Bi
logela, bi komun, egongela,
sukaldea (eskegitokia), bal-
koia, garajea eta trastelekua.
Ia berria. Tel.: 615 007 216

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara eta
garaje itxia. Oso eguzkitsua.
Tel: 647-77 73 92.

Durango. 98 m2. Eguzki-
tzua, 3 logela, sukaldea-jan-
gela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar. Altzariz betea, berogai-
luaren galdara jarri berria,
hormako lau armairu, alumi-
niozko leihoak, ateak eta zo-
rua aldatuta. Garaje eta igeri-
lekuarekin. Tel.: 655 704 684

Durango. 62 m2, 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna
eta despentsa. Berriztua eta
jantzita. Oso eguzkitsua.
Tel.: 699 409 959

Durango. Sasikoan. 3 loge-
la, komuna, egongela-jangela
eta sukaldea. 2 balkoi. Bero-
gailua (gas naturala). Ganba-
ra eta garajea. 679 382 369

Durango. 94 m2. Herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea (eskegito-
kia), egongela, ganbara eta
garajea. Kokapen oso ona,
etxe eguzkitsua eta bista ede-
rrekoa. Prezioa: 336.000
euro. Tel.: 615-76 08 01.

Durango. Sasikoa kalean.
70 m2, 3 logela. Balkoia. Igo-
gailuarekin. Tel.: 629 414 363

Durango. Atiko zoragarria
Alde zaharrean. Erabat be-
rriztaturik eta jantzita. Gas
instalazioa egin berri. Oso ar-
gitsua. Deitu: 659 425 890. 

Durango. 3 urte. Bi logela, bi
bainugela, saloia, sukaldea
eta 90m2-ko terraza.  28m2-
ko garajea. Tel.: 637 416 438 

Elorrio. Pisu handia. Sukal-
de hornitua, egongela, 5 lo-
gela, 2 komun eta garaje itxia.
Prezio ona.  685-73 48 25.

Elorrio. 65 m2. Prezio oso
interesgarria. Igogailua jar-
tzeko asmoa. 615-73 27 27

Elorrio. 65 m2-ko etxebizi-
tza berria Bbuzkantz kalean.
2 logela, komun bat, sukalde-
egongela eta ganbara ederra.
Igogailua. Kokapen ona. Pre-
zio ona. Tel.: 94-682 12 34.

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia sal-
gai. Kokapen ona. 340.000
euro. Tel.: 655-70 26 47
(20:00-22:00 artean deitu).

Otxandio. Apartamentu
jantzia. Garaje eta trastele-
kuarekin. Tel.: 675-71 72 83

Otxandio. Kale baserria. Bi
solairu eta kamara. 
Tel.: 656 763 652

Zaldibar. 300 m2-ko base-
rria berriztuta. 24.000 m2-
ko lursaila. Oso eguzkitsua.
Tel.: 625-70 59 97.

Zornotza. Euban. 3 logela,
egongela, sukaldea, 2 bainu-
gela, ganbara eta berogailua.
345 m2-ko lur-saila. Aukera
paregabea!.  695-70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke, lursail apur bate-
kin. Ez du inporta zein egoe-
ran dagoen. 250.000 euro
(negoziagarri). 618 936 214.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Pisu bat alokagai
muntsaratzen. Garaje partze-
la eta ganbara aukeran. Tel.:
660 646 292 / 680 581 507

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikote euskaldu-
na alokairuko pisua bila, Du-
rangon, Abadiñon edo Iurre-
tan. Biok lanean. 626 174 241

Elorrio. Bikote langile bat
alokatzeko pisu bila . 
Tel.: 699-67 00 22 

Otxandio. Etxebizitza handi
samar bat behar da alokai-
ruan. 695 725 274 (kristina)

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Ainsa (Huesca). 50 m2-ko
atikoa alokagai. Kanpora be-
gira. 2 gela, sala, sukaldea,
komuna eta egongela. Guztiz
hornitua. Garajea eta traste-
lekua. Tel.: 630 674 864

Almerimar (Almeria).
Adosatu bat alokagai. Por-
txea, lorategia, garajea eta
igerilekua. Hondartza 500
metrora. Astea 500 euro; ha-
mabostaldia eta hilabetea
adosteko.  94 621 81 43

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokatzen da. Ur-
banizazio pribatuan, gune
berdeak eta igerilekuak. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea eta
solariuma.  615-77 96 22. 

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Mutil gaztea pisu
konpartitu batean logela bila.
Durangon edo Iurretan. Deitu
lasai: 658 428 612. Malick.

PISUKIDE BILA

Durango. Logela handi bat
komun pribatuarekin aloka-
gai ibaizabalen. Etxe erosoa
eta berria. Tel.: 652 865 780

Elorrio. Pisukide bila nabil,
goieta kalean.  686-99 16 31.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2-ko
lokala alokagai. Komuna ipi-
nita dauka. Tel.: 686-13 71 23.

GARAJEAK

SALDU

Durango. Erdialdean koka-
tua, Tronperri kalean. Itxia.
Saltzeko premia. Negoziaga-
rria. Tel.: 686-73 44 51.

Durango. 8 m2-ko trastele-
kua salgai Madalenan. Sarle-
ku onak. Tel.: 629 415 416

Durango. 1. solairuan koka-
tua dagoen garaje itxia salgai
madalenan. Tel.: 629 414 363

Elorrio. Berrio-otxoa kalean
garaje itxia salgai. 
Tel.: 658-75 92 64.

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean.  660 458 756.

Otxandio. Garaje itxia salgai
Tel.: 675-71 72 83

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kagai, merkatu plazaren on-
doan. Tel: 619-18 77 99. 

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 13.500 m2-ko lur-
saila salgai. Eguzkitsua. Sar-
bide ezin hobeak. Ura eta ar-
gia ondoan. Tel.: 629 419 411

Teknologia
INFORMATIKA

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe joaten
naiz konpontzen. Konfigura-
tu, birusak kendu, periferiko-
ak ipini eta abar. Arin eta mer-
ke! tel.: 650-17 22 85.

ARGAZKILARITZA

SALDU

Olympus e-410 argazki
kamara salgai. Argazki ka-
mera berria erosi nahi dut eta
hau saldu nahi dut horretara-
ko. Bi objetiborekin salduko
nuke, poltsa eta guzti.
gikajulen@hotmail.com. 

GAINERAKOAK
Bidali zure ordenagailua
boliviara. Hondatuta, zaha-
rra edo zaborretara bota be-
har baduzu, nik jaso, konpon-
du eta kainaberaren bitartez
bialduko dugu 2. mailako es-
koletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Portalen edo
etxeen garbiketarako, umeak
edo nagusiak zaintzeko lan
bila. Externa edo interna. Es-
perientzia. Tel.: 628 002 217

Durango. Goizez garbiketa
lanak egiteko prest. 
Tel.:665 717 458.

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Batxilergoa bukatu
berri duen ikaslea Berrizen
zein inguruko herrietan ume-
ak zaindu edo eskolara era-
mateko prest , goizez zein
arratsaldez. 676-87 19 29 

Durangaldea. Haurrak
zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko prest dagoen neska
gaztea. Haur txikiekin espe-
rientzia. Kotxea daukat. 
Tel.: 608-42 70 96 . Ainhoa.

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzailea. Neska
euskalduna eta umeak gogo-
ko dituena, goizez nahiz arra-
tsaldez umeak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko prest.
Tel.: 666-19 75 68

Durangaldea. Neska gazte
euskalduna, udan goizetan
umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko prest. Baita la-
nak egiten laguntzeko. 
Tel.: 605-76 80 98.

Durango. Uztaila erditik au-
rrera haurrak zaintzeko prest
dagoen neska euskalduna.
Psikologiako ikaslea. Otsaila
arte lanaldi osoan lan egiteko
prest. Haur txikiekin espe-
rientzia. Tel.: 608-42 70 96.

Durango. Ume edo nagu-
sien zainketan eta garbiketan

aritzeko lan bila nabil. Gauez
(22:00-08:00) eta astebu-
ruetan. Esperientzia. Errefe-
rentziak. Tel.: 619-15 58 04.

Durango. Umeen edo nagu-
sien zainketarako edota gar-
biketarako lan bila. Arratsal-
detan, gauetan zein astebu-
ruetan. Esperientzia.
Erreferentziak. Tel.: 650-17
24 33.

Durango. Umeak zaintzen
eta umeei irakasten esperien-
tziadun neska euskalduna,
uztailean lan egiteko prest;
bai umeekin baita beharrean
dagoen edonorekin ere. 
Tel.: 652 732 370

Durango. Andre euskalduna
(51 urte), haurrak zaintzeko
prest. Esperientzia luzea arlo
horretan. Euskaraz zein erda-
raz. Zuen haurrak errespetuz,
zintzotasunez, begirunez eta
konfiantza osoz zainduko di-
tut. Arratsaldez, 16:30etatik
aurrera eta goizez, 9:30ak
arte. Tel.: 663-32 84 25.

Durango. Gauez edota aste-
buruetan pertsona nagusiak
zaintzeko prest. Esperientzia
handia nagusien zainketan.
Tel.: 660-14 12 92

Durango. Zaintzaile euskal-
duna uztailean 13:00etatik
aurrera eta abuztuan goiz eta
arratsaldez umeak zaintzeko
prest, Berrizen edo Duran-
gon. Tel.: 673-68 97 69

Durango. Interna edo exter-
na modura umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest, bai asteburuetan bai
jardunaldi osoan. Gauetan ere
bai. Erreferentzia onak. 
Tel.: 686-16 13 34.

Durango. Erreferientziadun
neska pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest; baita
etxeko, portaletako zein ta-
bernetako garbiketarako. La-
naldi osoan, interna edo or-
duka. Tel.: 620-82 85 79.

Durango. Pertsona nagusia
edota umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako lan bila.
Esperientzia eta erreferen-
tziekin. Tel.: 697 126 438

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Interna
edo externa. Orduka edo
gauez. Lanaldi erdia edo osoa.
Telefonoa: 603 954 194

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Interna
edo externa. Orduka edo
gauez. Lanaldi erdia edo osoa.
Telefonoa: 662 532 739

Durango. Pertsona nagu-
siak zain gaixo daudenak
zaintzeko prest. Urteetako
esperientzia.  699 745 723

Durango. Neska gazte eta
euskaldun bat udan umeak
zaintzeko prest abadiñon eta
durangon.  688-63 76 03.

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna aste barruan
arratsaldez umeak zaintzeko
prest. Haur hezkuntza ikas-
ten. Umeekin esperientzia eta
autoa. Tel.: 626-19 68 85.

Elorrio. Irakasle-ikasketak
egiten diharduen ikasle eus-
kalduna ekainean eta uztaile-
an lan egiteko prest: umeak
zaintzen, klase partikularrak
ematen edo dendari moduan.
Tel.: 685 714 627.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Alemanie-

razko klaseak ematen dira
haur, gazte eta helduentzat.
Telefonoa: 670 79 33 12

Abadiño. Euskal filologiako
ikaslea, uztaila eta abuztuan
klase partikularrak emateko
edo umeak zaintzeko prest.
Tel.: 94 620 25 01

Durango. Durangoko neska
euskalduna uda osoan zehar
haurrak zaindu zein klase par-
tikularrak emateko prest. Es-
perientziaduna. 
Tel.: 665-71 56 08

Durango. Neska euskalduna
eta alaia uda osoan haurrak
zaintzeko nahiz klase partiku-
larrak emateko prest. Umee-
kin esperientzia. 
Tel.:  670-32 61 49.

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azterke-
ta prestatzeko esperientzia
duen irakaslea eskolak ema-
teko prest.  686-84 06 27.

Durango. Psikologian lizen-
tziatutako neska euskalduna
udan errefortzu klaseak ema-
teko prest. Urtean zehar ume
zein gazteekin lanean. Klase
indibidualak. 650 18 72 10

GAINERAKOAK

Durangaldea. Mutil euskal-
duna eta lorezaintzan ikaske-
tak dituena edozein lanetara-
ko prest: lorezaintzan, taber-
nari moduan, garbiketan,...
Telefonoa: 617 297 453

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila (ateak, leihoak,
tarimak eta parketak jartzea,
armairu eta sukaldeak neurri-
ra,...). Tel.: 669-44 77 64.

Durango. Altzari-monta-
tzaile autonomoa; mudan-
tzak, altzariak muntatu/des-
muntatu, garraioak, etxe-al-
daketak, ... egiteko prest. 
Tel.: 618 61 49 77

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Neska bat behar
da taberna batean zerbitzari
lanak egiteko. Ezinbestekoa:
esperientzia. Euskera balora-
tuko da. 646-80 49 99.

Durango. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: 2 urteko esperien-
tzia, gidabaimena, autoa. La-
naldi osoa astelehenetik
igandera (egun bat libre).
17:00 itxi arte. Sartu. Erref.:
6732. Tel.: 94-620 04 49

Elorrio. Jatetxe baterako su-
kaldaria behar da. 
Tel.: 94 682 00 52.

Iurreta. Garbiketa lanetara-
ko pertsona bat behar da. Te-
lefonoa: 94 681 78 47

ETXEKO LANAK

Durango. Etxe-langilea.
Ezinbestekoa: esperientzia,
euskalduna. Lanaldi osoa.
Hasteko aurreikusitako data:
2011ko iraila. Hileko soldata
garbia: 691 euro + aparteko
ordainsari 2. Sartu. Erref.:
6955. Tel.: 94-620 04 49

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da datorren ikas-
turtean ume bi orduka zain-
tzeko. Tel.: 649-56 34 92

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da ume bi zaindu,
ikastolara eraman eta etxeko
lanak egiteko.  649 219 391

IRAKASKUNTZA

Durango. Frantses irakaslea
behar da 2011-2012 ikastur-
terako. Interesatuek deitu
637 416 438 telefonora.

GAINERAKOAK

Durangaldea . Talde lana
gustoko baduzu eta pertsona
gogotsu eta dinamikoa izanez
gero bidali curriculuma: curri-
culum. selek@hotmail.com 

Abadiño. Esportazioko ko-
mertziala. Ezinbestekoa: es-
perientzia, ingelesa eta ale-
mana ondo jakitea, bidaiatze-
ko prest egotea, gidabai-
mena, autoa. Sartu. Erref.:
6857. Tel.: 94-620 04 49

Abadiño. Fresadore eta tor-
nero bat behar dugu. Gutxie-
nez 5 urteko esperientziagaz.
Makina konbentzionalak dira
eta Heidenhein kontrol nu-
merikoarekin ibili izana kon-
tutan hartuko da. Pertsona
Durangaldekoa izatea nahia-
go dugu. Tel.: 94 681 64 21.

Durango. Administraria.
Ezinbestekoa: heziketa, bi ur-
teko esperientzia, ega, gida-
baimena, autoa, ofimatika.
Lanaldi erdia. Kontratua: Urte
bat. Hasteko aurreikusitako
data: 2011ko iraila. Sartu.
Erref.: 7085.  94-620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
Ofizial bat eta laguntzaile bat.
Ezinbestekoa: heziketa eta
esperientzia (ofizialaren ka-
suan). Sartu. Erref.: 4390.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: diploma-
tua, esperientzia. Urteko sol-
data gordina: 24.000 euro.
Sartu. Erref.: 5843. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Andre euskaldun
baten bila nabil umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Jar-
dunaldi erdirako kontratua
izango litzateke. 619 555 216.

Zaldibar. Anbotok bana-
tzaileak behar ditu ostiral
arratsaldetan astekariak ba-
natzeko. Tel.: 94-681 65 58

NEGOZIOAK

SALDU

Durango. Negozioa irekitze-
ko prestatuta dagoen postu
bat eskualdatzen da, merkatu
plazan. Tel.: 628 541 792 

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Ileapaindegia alo-
katzen da. Tel.: 609 594 691

Durango. Ileapaindegia alo-
kagai. Atenditzea ezinezko
zaigulako. Tel.: 688-84 41 38

LANEKO MATERIALA

SALDU

Iurreta. Iturgintzako plega-
dora saltzen da, 2 metrota-
koa. Baketoirako osagarriak
kobre, zink eta abarrentzako.
Neurri ezberdinetako arrabo-
lak jeitsierak, pesebreak etab.
Egiteko. Tel.: 94-682 45 90

Iurreta. Agria markako ga-
soilezko motokultorea eta
agria 3000 motoaitzurra sal-
gai. Tel.: 94-682 45 90.

GAINERAKOAK
Durango. Ezkontza, bataio,
..., auzo edo herriko jaiak...,
hemen duzu dj referee, poltsi-
ko guztietara moldatzen den
dj-a. Bisitatu gure webgunea:
www. dj-referee. com edo

deitu 699-82 44 39 zenbaki-
ra. Argi eta soinu ekipoak alo-
katzen ditugu. 

Elorrio. 3.adinean aditua
den psikologoa zeure etxean
bakarkako terapia egiteko
prest: ebaluazioa, psikoesti-
mulazioa, memoria lantzeko
ariketak, eta abar. Durangal-
dean. Tel.: 665-72 02 64

Denetarik
SALDU/EROSI

2011ko renault clio baten
errubera bi salgai. Llantak
txapazkoak dira. Estreinatu
barik. Neguko erruberentzako
aldaketa edukitzeko apropo-
sak. 120 euro. 667-93 93 70.

EMAN/HARTU
Hiru txakur eme. Hiru txa-
kur eme oparitzen dira, arraza
txikikoak. 94-682 74 41.

ERRENTAN
Garaje itxia Elorrion. Ga-
raje itxi bat behar da furgone-
ta gordetzeko.  667-91 88 71.

Pisua errentan. Abadiñon,
Muntsarantzen pisua aloka-
gai. Tel.: 680 581 507 edo
660 646 292

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Bmw serie 3 salgai. Oso
egoera onean, garajean gor-
deta beti. Tel.: 679-89 38 63 

Citroen xsara salgai. 2001
2000 hdi 90cv, jabe bakarra,
abs, 120.000km. Gorria.
3.000 euro.  656-79 10 27

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, gris
metalizatua, aluminiozko ha-
gunak... Lehen eskukoa da,
kolpe gabekoa eta oso ondo
zaindua. Tel.: 650-27 48 80.

FURGONETAK

SALDU

Mercedes vito salgai. ohe-
arekin. Tel.: 680 851 898.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Hy-
mer perfilada. 4 plaza. Moto-
rea 2800jtd. Oso ondo zain-
dua. Extra guztiak ditu: tvc,
antena parabolikoa, bizikletak
eramatekoa, moskiterak, du-
txa,... Beti garajean egon da.
Tel.: 637 808 801 (pilar)

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Aukera ga-
lanta, bh g5 bizikleta koadroa
salgai. Berria, erabili gabea
bere enbalaia eta guzti. M
neurrikoa eta gorria. 1.600
euro. Tel.: 679-47 57 85.

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera, era seguru eta eroso-
an. Homologatua eta lokarri
sistema profesionala. Errepi-
deko zein mendi bizikletak
garraiatzeko aukera. Informa-
zio gehiago: 655706713

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. 2 urte. Arra.
Etxean jaio eta hazitakoa. Txi-
pa jarrita. Tel.: 656-77 29 94.

Basurdeak salgai. 
Tel.: 678 727 572.

Border collie arrazako
txakurkumeak salgai. Gu-
rasoak abereekin lanean he-
ziak. Tel: 652 761 809 (iban)

Dobermann txakurku-
meak. Bi ar beltzak eta eme
marroi bat. Aita (hd-a, bh, ztp
eta rci.2) eta ama (hd-a eta
bh). Biak erakusketan lehen
postuetan. Uztaileko bukae-
ran etxera eramateko. 800
euro. Tel.: 656-79 10 27

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Palet bat erama-
nez prezioak bajatzen dira.
Parasitoen aurkako trata-
menduak, cordurazko botak,
inox, askak, lepokoak, oinaz-
piko krema... Etxerainoko ba-
naketa dohan.  635708161 

Zaldia salgai. 9 urte dituen
monturako zaldia saltzen da.
Tel.: 617-08 49 02

EROSI

Basurde ar bila. 90 kilo
baino gehigokoak erosten
dira. Tel.: 678 727 572.

EMAN

Katakumeak opari. Eme-
ak. Hiru kolorekoak. 
Tel.: 606 709 118

MUSIKA

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa...
Tel.: 650-17 22 85.

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

Kanpadenda salgai. Ia be-
rria. Baten bakarrik erabilia. 4
pertsonarentzat. Marechal
britania. Tel.: 615-00 72 16.

GAINERAKOAK

SALDU

Umeak eramateko mo-
txila salgai. Mendikoa. 6 al-
diz bakarrik erabilia. 15 kilora
artekoa. Berri-berria. Plasti-
koa eta eguzkitarako sonbrila
barne. Tel.: 616 630 561

EMAN

Xaboi naturala egiteko
ikastaroa. Informazio
gehiago: 94 603 21 53
(10:00-13:00/17:00-20:00)

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

Logela salgai. Logela sal-
gai, zuri eta wengue kolore-
koa. Ohea: 135x190 zm. Gau
mahaiak: 260 zm-ko luzera.
Armairua: 240x158x60 zm.
Komoda: 120x75x40 zm. Is-
pilua: 120x60 zm. 2007. Ur-
tekoa. Oso ondo dago. 
Tel.: 686-13 71 23 edo 
658- 74 10 44.

OSASUNA
Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua naiz eta 0-18 urte bi-
tarteko seme-alabak dituzten
gurasoei zuzendutako orien-
tazio familiarra eskaintzen
dut. Informazioa www. orien-
tacionfamiliaronline. es web
orrialdean edo orientacionfa-
miliaronline@gmail.com
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Uztailaren 16an, 22:30ean, Elorrioko plazan

ANTZERKI KLASIKOA
Hainbat sari jaso dituen Gaztela Leongo Teatro Morfeo taldeak
dakarrena da uztailaren 16ko obra. Elorrioko plazan eta kulturen
udako jaialdian izango dugu gozagai. Pedro Antonio de Alarcón
idazleak XIX. mendean ondutakoa da janzkera, eszenografia eta
interpretazioa asko zainduz oholtzaratzen duten testua.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Uztailaren 24 arte, Alain Alquier

artistaren margolanen erakus-
keta, Arte eta Historia Museoan.

IRTEERA
MAÑARIA
›› Uztailaren 23an, Amaiurrera

egunpasa. Autobusa 08:30ean
aterako da Mañariatik. Besteak
beste, Amaiurko eliza eta
gaztelua bisitatuko dituzte. Izen-
ematea, udaletxean.

JAIAK
IURRETA 
›› Uztailaren 18an, (Arriandiko

jaiak Santa Mañako baselizan).
11:30ean Meza. Jarraian,
tortillak, gozokiak, karrama-
rroak eta edariak banatuko
dituzte. Ondoren, Santa Mañako
XXXIV. Tortilla Txapelketa eta

XXVII Igel Txapelketa.
18:00etan, San Mañako XLIII
Briska Txapelketa Amezketako
eskolan. 18:30ean, ponyak eta
umeentzako jolasak. 20:00etan
herri-kirolak eta idi probak. 

›› Uztailaren 24an, (Santiago jaiak
Orozketan). 12:00etan Meza
nagusia. Ondoren, marmitako
txapelketa. 16:30ean umeentza-
ko jolasak. 16:30-17:15etara,
briska txapelketa. Ondoren,
tortilla txapelketa. 21:00etan
erromeria Uribesalgo eta bere
akordeoiagaz. Amaieran,
txokolatada.

›› Uztailaren 25ean, (Santiago
jaiak Orozketan). 12:00etan
meza. Ondoren, Mikel Deuna
dantza taldearen ekitaldia.
Jarraian igel txapelketa.
Errifaren zozketa.

MUSIKA
ABADIÑO
›› Uztailaren 15ean, Koktel Quartet

taldearen jazz kontzertua,

ANTZERKIA

DURANGO
›› Uztailaren 16an, Uda Kalean Bizi

jaialdiaren barruan, Gorakada
Teatro taldearen Jim altxorraren
uhartean umeendako antzezlana,
19:00etan, udaletxeko plazan.

›› Uztailaren 21ean, Uda Kalean Bizi
jaialdian, Pere Hosta aktorearen
Tal como soy ikuskizuna,
21:00ean, Etxezarreta parkean.

›› Uztailaren 23an, Uda Kalean Bizi
jaialdiaren barruan, Pere Hosta
aktorearen Postal Express,
12:00etan eta 13:30ean, Merkatu
plaza inguruan.

ELORRIO
›› Uztailaren 15ean, Musikaire

jaialdiaren barruan, Pelmànec
taldearen Don Juan memoria
amarga de mí antzezlana,
22:30ean, Argiñetan.

›› Uztailaren 16an, Musikaire
jaialdiaren barruan, Morfeo
Teatro taldearen El sombrero de
tres picos antzezlan klasikoa,
22:30ean, plazan.

›› Uztailaren 17an, Musikaire
jaialdiaren barruan, Circus-tanzia
taldearen Frágil zirku garaikideko
lana, 22:30ean, plazan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Uztaileko martitzen eta eguene-

tan, Zer da coaching prozesu
bat? hitzaldia. Izena ematea: 94
603 06 74. Informazioa:
www.elespaciodelcoaching.worl
dpress.com.

DANTZA
BERRIZ
›› Uztailaren 21ean, Nazioarteko

Folklore jaialdiaren barruan,
Simyonov Servian Folk Ballet
Ensemble, 20:00etan, Olakue-
tako frontoian.

›› Uztailaren 22an, Nazioarteko
Folklore Jaialdiaren barruan,
Akai (Udmurt State Folk
Theatre), 20:00etan, Olakueta-
ko frontoian.

DURANGO
›› Uztailaren 23an, Uda Kalean Bizi

jaialdiaren barruan, Jakartako
Unibertsitateko Ensemble
Krida Budaya taldearen eta
Durangoko Kriskitin Dantza
Taldearen emanaldia,
22:00etan, Andra Mariko
elizpean.

ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

Uztailaren 16an, 19:00etan,
Durangoko udaletxe aurrean

JIM ALTXORRAREN
UHARTEAN

Hiru urtetik aurrerako umeentzat
Durangaldeko Gorakada Teatro
taldeak ekoitziriko lana da Jim
altxorraren uhartean. Bihar,
Durangon, Uda Kalean Bizi egita-
rauaren barruan eskainiko dute.
Udaletxe aurreko plazan egingo dute
abentura eta intriga uztartzen dituen
lanaren emanaldia.

AGENDA

22:00etan, Traña-Matienako
Doherty’s tabernan.

DURANGO
›› Uztailaren 15ean, Antonio Vega

musikaria omentzeko kontzertua,
20:00etan, Kurutziaga hotelean.

›› Uztailaren 22an, Guararei talde
kubatarraren rumba eta son
doinuak, 20:00etan, Kurutziaga
hotelean.

›› Uztailaren 29an, Feel Fargo
taldearen rock amerikarra,
20:00etan, Kurutziaga hotelean.

ELORRIO
›› Uztailaren 21ean, Koktel

taldearen kontzertua, 21:00etan,
Portalekuan. 

›› Uztailaren 22an, Musikaire
jaialdiaren barruan, Mulatu
Astatke musikari etiopiarraren
kontzertua, 22:30ean, plazan. 

›› Uztailaren 23an, Musikaire
jaialdiaren barruan, Amsterdam
Klezmerband talde holandarra-
ren kontzertua, 22:30ean,
plazan. 

ZINEMA
BERRIZ
›› Uztailaren 15ean, Aguila Roja

filmaren emanaldia, Udako Zinea
zikloaren barruan, 22:15ean,
Olakueta plazan.

DURANGO
›› Uztailaren 19an, El topo filmaren

emanaldia, 19:00etan, Udal
Liburutegiko zine forumean.

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Harry Potter y las
reliquias de la
muerte 2. zatia 3D
Zuzendaria: David Yates

barikua 15: 19:00/22:00

zapatua 16: 17:00/19:45/22:30

domeka 17: 17:00/20:00

astelehena 18: 19:00/22:00

martitzena 19: 20:00
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............946 582 854
Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAK

Barikua, 15
09:00-09:00 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Zapatua, 16
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-13:30 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Domeka, 17
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Astelehena, 18
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Martitzena, 19
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguaztena, 20
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 21
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 

EGURALDIA

14

22o

11

21o DOMEKA

16

20o ASTELEHENA

17

26o ZAPATUA

16

26o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Aprobetxatu egizu udako eguraldi ona neguan egin
ez duzun kirola egiteko.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Oporraldia etxetik kanpora igaro behar duzu; gogo-
ratu egizu ateak eta leihoak ondo ixtea! 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Garai honetan gehiegikeria asko egiten da, eta hori
pisuan igartzen da; zaindu egizu elikadura.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Pozik zaude zure urtebetetzea dela-eta. Oparirik
onenak itxaroten ez dituzun horiek izaten dira.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Zeozer falta zaizula pentsatzen duzu. Lasai, uda garai
egokia izaten da maitasuna aurkitzeko.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Jai denboraldia hasi zenetik ez duzu hutsik egin.
Horrela segituta, ez zara Sanfaustoetara helduko.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Udan ere zaintzea da gomendatzen dutena. Jarrai-
tu egizuz Edertasun Gidako aholkuak.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Aprobetxatu egizu uda jairik jai ibiltzeko. Gogora-
tu irailean klaseak hasiko direla. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Buruari bueltak ematen zabiltza aspaldi honetan,
gauzak konpontzeko aukera izango duzu.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Hainbeste itxaroten zenituen beherapenak hasi dira.
Ez ahaztu herriko merkatariei bisita egitea.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Neka-neka eginda zabiltza urte osoko lana dela-eta. Uda
garai egokia da pilak kargatzeko. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Azterketak amaitu dituzu, eta liburuak alboratu egin
dituzu. Kontuz, ia ikasitako guztia ahazten duzun!

Denborapasen
SOLUZIOAK

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK

Matxalen Fernandez
Berrojalbizek uztailaren 23an 8
urte egingo ditu. Zorionak! Aita,
ama, Martxel eta Maiane.

Zorionak Ekain, mutil haundi!
Gorde didazu pastel zati bat?
Musu handi bat, ikaragarri maite
zaituen osaba Gorkaren partez!

Hodeik uztailaren 16an 2 urte
beteko ditu, eta Beñatek
abuztuaren 13an 5. Zorionak eta
musu handi bat, familiaren partez!

Zorionak Markel! Musu asko eta
besarkada handi bat familia
osoaren partez zure 12. urtebete-
tzean. Asko maite zaitugu!

Eguaztenean, uztailaren 20an, 21
urte beteko ditu Ainhoak. Musu
piloa eta besarkada handi bat,
etxekoen eta lagunen partez!

Uztailaren 19an Aitzolek 3 urtetxo
beteko ditu. Zorionak eta musu
potolo bat, etxeko denen partez!
Ondo pasatu eguna!

Abadiñoko Jonek gaur,
uztailaren 15ean, 7 urte egin
ditu. Zorionak, etxeko denen
partez, eta musu haundi bat!

Zorionak Irati Hernandez!
15 egunero zotz egiten dugun
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia
eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu,
Iurretako Bixente Kapanaga 9an.
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AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

Abadiño (Traña-Matiena) -
Eguaztenetan 10:00etatik aurrera
Durango - Zapatu goizetan
Zornotza - Domeka goizetan

Tomatea.......... 3,00 euro/kg
Piperrak... 1,50 euro/dozena
Bainak............. 4,50 euro/kg
Kalabazina...... 1,80 euro/kg
Patatak............ 1,50 euro/kg

Berenjena........ 3,50 euro/kg
Pepinoa........... 1,80 euro/kg
Arraultzak......3,60 e/dozena
Idiazabal gazta....16,50 e/kg
Gari ogia............... 3,30 euro

ASTEKO SALNEURRIAK:

Bizigarria

Oihu
eginez

Puska

Arrainen
edukiontzi

Agure
nahasia

Mugarriak

Nekaldi

*Bizkaiko
mendia

Tamaina

Oraingo
Umm Qais

Landare
mota

Azoka

Potasioa

Esan

Su

Umeak

Idi, hitz
elkarketan

Ald.,
badago

Garai,
aldi
Izen

arabiar

Eztenak

Igelaren
antzeko

Ukapen

Udalerri

Oinarrizko
edari

Dute

Autobus
txiki

Zimur

PS
OIHUZ

ZATI
OAGUER

BIZKARGI
NEURRIA

GADARAK
ZARIKA

FERIAIT
AROAPO

ALIUDAL
DAUKATE

MIKROBUS
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Endika Blanco
Ikaslea

Udalekuetatik
Oilarraren kantuak gogora-
razi digu hirurogei lagunen
gosaria prestatzen hasi
beharra dugula. Eguraldi
ona lagun, mendira goaz,
baina aurrena beste mendi
bat egin beharko dugu,
furgonetan maletekin.
Landan bazkaltzean, belar
ebaki berriaren usaina
atzoko afariko fritangaren
hatsarekin nahastu da gure
arropetan. Mendiko paisaia
berde eta zoragarriak ezin
ahaztarazi utzi berri dugun
frontoian garbitu behar
izan dugun zikinkeria.
Afalorduan, gazte guztiek
ganoraz jan dezaten janari
gabe geratu gara, eta
arratsaldean jandako
gerezien zaporea ekarri
dugu gure gosea asetzera.

Bi aste eguneroko
erosotasun barik. Bi aste
etxeko patata tortila jan
barik. Bi aste lagun zaharre-
kin batu barik. Bi aste...
oporrak aprobetxatzen? Bi
aste lagun berriak egiten. Bi
aste txoko berriak ezagu-
tzen; gu geu ezagutzen. Bi
aste, guztiok gazte, elka-
rrengandik ikasten. Bi aste
itzel, oporrak aprobetxa-
tzen!

Nekearen nekez,
zutunik eutsi ezinik igoko
gara etzi autobusera.
Etxerako bidaia ahalik eta
bizkorren gurako dugu
egin. Logalea oroitzapene-
kin lehiatuko da, eta
Durangaldera heltzean
astun sentituko gara; ez
gara ostera gu izango,
hamabost egunez jaso eta
ikasi dugun guztiaren zama
baizik.

Eta amaitzeko, agurra.
“Eskerrik asko!”. Besarkada
bat. Irribarre bat. Musu bat.
“Datorren urtera arte!”. Eta
malko bat. Autobus hutsari
begiratuko diogu gero, eta
hurrengo urtean kimu
berriez betetzearekin
egingo dugu amets.

LAUHORTZA

“Onena jendea izan da, edozein
kultura eta egoerakoa izanda ere”

Esperientzia sufri-
tua...

Europan ibili gara,
leku egonkor eta
arrisku gutxikoe-
t a n .  E s t u a l d i
batean badakizu
nora jo, gutxi

g o r a -

behera. Bidaia ere hilabetekoa
izan da. Hori bai, hona etortzean,
pare bat egunez martziano bat
legez sentitu gara, beste mundu
batean. Amets egitea da kontua:
amestu, pentsatu eta erabaki. Hori
eginda, gehiena edo gaitzena egin
duzu. Gozatu egin dugu guztiz.
Gainera, biok aspaldiko lagunak
gara, eta ez dugu ezelako arazo-
rik eduki.

Familia ere konbentzitu behar...
Lagun batek esaten zidan

behin: “Meritua ez daukazu
egindako bidaiagatik,

andrea konbentzitzea-
gatik baizik”. Eta egia
da. Azken batean,
familia batean zaude
eta ardurak dituzu.

Zer sentitu zenuten helmu-
gara ailegatzean?
Bitartean, tarteko helmugak edu-
ki genituen; Apeninoak igarotzea,
Alpeetatik Frantziara, Hendaiatik
Gipuzkoara eta Santiago. Hori zen
erronka printzipala. Flotatzen ego-
tea modukoa zen Santiagoko sen-
tsazioa. Baina leherketa Avrenten
izan zen. Txanpan botila batzuk
erosi genituen, eta motoristen
antzera zabaldu genituen! Beste
dimentsio batean egon ginen
segundu batzuetan.

Baduzue erronka berririk?
Honen antzekoa segurutik ez, bai-
na bizitzan hainbat erronka dauz-
kazu egunero. Paper baten aurrean
jarri eta nondik zatozen, non zau-
den eta nora zoazen marraztea ari-
keta ona da. Familia arloa, norbe-
re garapena... Orain egoera eko-
nomiko gaitzean gaude, eta
enpresan bertan ere erronkak
dauzkagu. Ametsak bihurtzen
dituzu erronka.

Bizitzan egunero topatzen ei dugu erronkaren bat, eta Jose Marik adierazi digunez, ametsak bihurtzen ditugu erronka

Zelan sortu zen ibilbide hori egi-
teko ideia?
Orain dela 13 urte, Orreagatik San-
tiagorako bidaia egin genuen. Hel-
tzerakoan, guztiz pozik eta harro,
zera pentsatu genuen: hurren-
goan Erromatik. Urteak joan dira,
eta joan zen udazkenean data bat
ipintzea erabaki genuen, bestela
egingo ez genuelakoan. Tarte bat
topatu genuen bidaia egin ahal iza-
teko, eta prestatu egin genuen.

Ia-ia, esan daiteke amaitu berri
duzuela...
Bai. Maiatzaren 24an irten ginen
hemendik, eta pare bat egun turis-
morako aprobetxatu ondoren ekin
genion bideari. Ekainaren 30ean
ailegatu ginen.

Santiagora heldu eta aurrera!
Manolo izatez Avrentekoa da; Lugo
eta Asturias arteko muga inguru-
koa. Horregatik, Santiagon baino,
Avrenten zegoen gure benetako
helmuga.

Zelako esperientza izan da?
lkaragarria, hainbat ikuspuntuta-
tik. Beste mundu batean legez
egon gara; gauza diferenteak egi-
ten, beste ikuspegi bategaz bizi-
tzen. Egunerokoan esfortzua eta
eginbeharra badago, baina kon-
pentsatzen du. Dutxa, aterpea,
ura edo janaria pila bat eskertzen
dira; eguneroko gauzak dira, bai-
na balio handiagoa ematen die-
zu.

Jendea ezagutzeko ere balioko
zizuen...
Bai, eta horixe da garrantzitsue-
na; horregaz geratzen naiz. Jende
ugari ezagutu dugu, bakoitza bere
egoeran. Eta jende berezia ere bai,
istorio ikaragarriekin. Gehiago
ikasten duzu horrela. Bukatzeaz

ZarateyElexpe enpresakoa;
iurretarra

Jose Mari Elexpe •

aparte, bidaiako gauza one-
na jendea izan da, edozelako
kultura edo egoerakoa izanda
ere. Herrien eta mugen gainetik,
beti jendea. 

Eta ezagututako
lekuren bat bereiz-
tuko zenuke?
Ezkonberritan
Italiako Tosca-
na aldean egon
n i n t ze n ,  e t a
orain ere handik
ibili gara; oso ede-
rra da. Erroma ere ika-
ragarri gustatu zait,
baita Apeninoak ere.
Frantzian leku oso politetatik
pasatu gara orokorrean. Kantau-
ri aldean ere oso gustura ibili
gara. Euskal Herria oso polita
da, baina munduak ez dio
ze r t a n  i n b i d i a r i k  i z a n .
Gehienbat kolore berdea iku-
si dugu, eta horrek poza ema-
ten du.

Zenbat kilometro egin ditu-
zue eguneko?
Egokitze-plan bat egin genuen,
aurretik ia ez garelako ibili ere
egin bizikletan. Lehenengo egu-
nean 54 kilometro egin geni-
tuen, bigarrenean 70... astiro-
astiro, gehitzen joan ginen. Lau-
garren egunean 90 kilometrotik
gora egiten hasi ginen. Atsedene-
rako egun pare bat ere hartu geni-
tuen, bata Turinen eta bestea
hemen, Mutrikun.

Mutrikun atsedena hartuta,ez al
zenuten eduki etxera etortzeko
tentaziorik?
Ez. Argi geneukan zer gura genuen.
Familiekin elkartu ginen bertan,
eta egun gozoa izan zen. Lasaitu,
jan, animoak hartu eta aurrera.

EErrrroommaattiikk  SSaannttiiaaggoorraakkoo  bbiiddeeaa  bbiizziikklleettaazz  bbeettee  dduu  oorraaiinn--
ttssuu JJoossee  MMaarrii  EElleexxppeekk,,  MMaannoolloo  RRaammoosseeggaazz  bbaatteerraa..  3355
eegguunneekkoo  eessppeerriieennttzziiaa  iizzaann  ddaa;;  lleekkuueezz  eettaa,,  bbaatteezz  eerree,,

jjeennddeeaazz  eeggiinn  ddiigguu  bbeerrbbaa  JJoossee  MMaarriikk..  IIuurrrreettaann  ffaammiilliiaakk  ddaauu--
kkaann  ZZaarraatteeyyEElleexxppee  eennpprreessaakkoo  bbuulleeggooaann  eellkkaarrttuu  ggaarraa..


