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2009tik durangarrak itxaroten ari diren
trenaren lurperatzea azken txanpan
sartu da, obraren arduradunen
berbetan: geltokiko lanen %90 
eginda dago eta urte bukaerarako 
trena lur azpitik joango da.  

DURANGO 2

San Fausto jaietako aurtengo nobedadeetako
bat txosnen kokapena izango da. Zumar kalean
egoteari ezetz esan eta gero, txosnek udalari
hainbat leku proposatu dizkiote. Azkenean,
Kurutziagan ipintzeko erabakia hartu dute.Lau
karpa eta bost txosna jarriko dituzte. Euskal-
gintzaren karpa berriak AEK, Berbaro Taldea,
EHE eta Ibaizabal Ikastola batuko ditu.

Txosnak Kurutziaga
kalean ipintzea adostu
dute txosna batzordeak
eta Durangoko Udalak

Izurtzako jaiak
Jaiak Gehigarria
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Otxandioko saskibaloi taldeko gazteak txupinazoa botatzen.

Txosnak jartzeko aukeratu duten kokagunea: Kurutziaga kalea.

Txosna batzordea osatzen
duten hamasei elkarteek
Kurutziaga kalean ipiniko

dute aurten txosnagunea. Udalak
proposatutako errotazio sistemak
Pinondo eta Zumar kalea aurrei-
kusi ditu orain arte, baina txosnek
ezezko borobila eman diote biga-
rren kokapen horri, jaigunetik
urrun dagoela argudiatuta. Aitor
Beobide txosna batzordeko kideak
azaldu duenez, “Zumar kalera joan-
go ez ginela ikusirik udalagaz bes-
te leku batzuk aztertzen hasi ginen
iaz”. Besteak beste, Kurutziaga pro-
posatu zuten txosnek eta udalaren
baiezkoa jaso zuten. 

Hasieran, kokapen berrian
zazpi txosna jartzeko proposame-
na aurkeztu zuen udalak. Txosna
batzordeak berriz, teknikari baten
laguntzagaz Jaurlaritzak ezarrita-
ko legeak kontuan hartuta beste
proposamen bat egin du: lau kar-
pa eta bost txosna ipintzea. Uda-
lagaz edukitako azken batzarrean

elkarteek aurkeztutako proiektua-
ri baiezkoa eman dio udalak. 

Euskalgintzaren karpa
Txosnaguneko nobedadeetako bat
euskalgintzaren karpa izango da.
Durangon euskalgintzan dihardu-
ten lau elkartek gune berria estrei-
natuko dute aurten. Ibaizabal Ikas-
tola, Euskal Herrian Euskaraz, Ber-
baro Taldea eta AEK batuko dira
karpapean.

Gai teknikoak gaindituta, txos-
na batzordeko programazio ardu-
radunak jai egitaraua osatzen ari
dira burubelarri. San Fausto Egu-
na aurten zapatua denez, egun
horretako ekitaldiak jendetsuak
izatea gura dute. Aitor Beobidek
egun horretako bi ekitaldi azpima-
rratu ditu: “Ekintza parte-hartzai-
leei garrantzia eman gura diegu-
nez, urriaren 13an paella lehiake-
tan eta erreka jaitsieran jendetza
batzea itxaroten dugu”. J. G.

Kurutziaga kalean jarriko
dute aurten txosnagunea
Kokaleku berrian lau karpa eta bost txosna jartzea adostu dute udalagaz

AEK, Berbaro Taldea,
Euskal Herrian Euskaraz eta
Ibaizabal Ikastola batuko dira
Euskalgintzaren karpapean

Azken batzarrean elkarteek
aurkeztutako proiektuari
baiezkoa eman dio 
Durangoko Udalak

Gerra Zibilean sufritutako bonbar-
daketen biktima zibilen ordezka-
ri legez, Bizkaitar Argia izendape-
na jaso du Durangok, Gernika-
Lumogaz batera. Bizkaiko Foru
Aldundiak 1990etik ematen duen
saria da. "Biktima zibilak, haurrak,
gizonak eta emakumeak, guztiak
errugabeak, aintzatesteko eta
omentzeko lanagatik" eman die-
te saria bi herriei. 

Uztailaren 25eko ekitaldian
egon zen Aitziber Irigoras alkatea,
bonbardaketatik bizirik irtenda-
ko lekuko batzuekin batera. Aitor-
tza eskertu zuen Irigorasek: “Mina
oraindik ere bizirik dago gure
etxeetan eta gure herrian, eta oroi-
tzapen honek egia, memoria eta
erantzukizuna oinarri dituen etor-
kizuna eraikitzeko balio izatea
espero dugu”. A.B. / M.O.

Bizkaitar Argia izendapena
jaso du Durangoko Udalak
Bonbardaketa dela-eta eman dio saria Aldundiak

Sarituak uztaileko ekitaldian; tartean, Aitziber Irigoras alkatea.

Ezinduentzako komun
berria atletismo pistan

Durangaldeko Amankomunaz-
goak hainbat obra egingo ditu
irailean Landakoko atletismo pis-
tan. Horietako asko irisgarritasu-
nagaz lotutakoak izango dira,
aurreratu dutenez. Esaterako,
ezinduentzako komun berria ego-
kituko dute. Prozesu oso baten
bigarren fasea izango da, gogora-
tu dutenez. Lehenengoa duela
gutxi amaitu dute: pertika jauzi-
rako koltxoia eta jaurtiketarako
kaiola berriak ipini dituzte.

Fase biak kontuan hartuta,  ia
300.000 euro inbertituko ditu
Amankomunazgoak. Irisgarrita-
sunagaz  lotutako araudia bete-
tzeko obra hasiko dute. Gainera,
eraikinaren sabaia, fatxada eta
instalazio elektrikoa ere konpon-
duko dituzte. Oskar Zarrabeitia
Amankomunazgoko presiden-
teak azaldu du helburua ez dela
bakarrik mantenimendua hobe-
tzea: “Prestazioak handitzea ere
gura dugu”. M. O.

Irisgarritasun arauak bete eta sabaia, fatxada 
eta instalazio elektrikoa konponduko dituzte
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Lebario  industrialdeko sarbideak
hobetu eta aparkalekuak berran-
tolatzeko proiektuan, bidea erraz-
tu dio Abadiñoko Udalak Eusko
Trenbide Sareak enpresari. Lane-
tarako behar diren lursailetan,
derrigorrezko okupazioa bidera-
tu du dagoeneko udalak. Jose Luis

Navarro alkateak adierazi due-
nez, “espropiaziorako tramiteei
ekiteak lanak atzeratzea eragin-
go luke”, eta hori saihesteko era-
baki du udalak derrigorrezko oku-
pazioa egitea.

Abadiñoko Lebario auzoan
kotxetegiak atontzeko obrak
burutzen ari da Euskotren. Ardu-
radunek azaldu dutenez, lan
horiek errepidearen zati bati era-
gin ondoren sortu da ingurua
berrantolatzeko beharra: indus-
trialdeko sarrerak eta aparkale-
kuak antolatzekoa. A.B/I.E.

Lebariorako
sarrera obretan,
lurrak okupatzea
erraztu du udalak

Osasun zentroak eskaintzen duen
zerbitzua hobetzeko helburua-
gaz, Traña-Matienako anbulate-
gia berrantolatu eta handitzen
ari dira: 144 metro koadro gehia-
go atonduko dituzte. 

Tamaina horretako udal-
lokal bat gehituko diote gaur egun

961 metro koadro dauzkan osa-
sun zentroari. Emaginaren kon-
tsulta eta erditze lanetarako gim-
nasioaz aparte, gainerako asisten-
t z i a r a k o  g e l a  g u z t i a k  e re
zentroaren aurreko aldera lekual-
datuko dituzte.

Gobernu taldeak ohar batean
azaldu duenez, bost hilabete
iraungo dute lanek, eta 198.865
euroko inbertsioa beharko da. 

Jose Luis Navarro alkatearen
berbetan, obra eta espazio berriek
"osasun etxearen barruko anto-
laketa eta zerbitzuaren kalitatea
hobetuko dute”. A.B/I.E.

Matienako
osasun etxeak
144 metro
koadro gehiago

Estankoaren eraikinaren
zati bat bota egin dute
Udalak agindu du eraisketa, egoera txarragatik;
urte hasieran jabeari obrak egiteko eskatu zioten 

Eguaztenean bota zuten jausteko zorian zegoen zatia. 

Udal arkitektuaren azkenengo
txostenaren arabera, Zelaietako
estankoa dagoen eraikinaren par-
te bat jausteko zorian zegoen, eta
beraz udalak zati hori eraistea era-
baki du. Jose Luis Navarro alkateak
azaldu duenez, “arrisku handia
zegoen”, eta segurtasunagatik era-

baki dute eraikinaren zati bat bota-
tzea. Eguazten goizean bota zuten. 

Eraikina egoera txarrean
zegoenez, urte hasieran agindu
zion udalak jabeari obrak egiteko.
Etxe azpitik pasatzen direnen
segurtasunerako neurriak hartze-
ko eskatu zion udalak. I.E.

Abendurako prest egongo da
Durangoko tren geltoki
berria. Horrela azaldu zuten

obrako arduradunek astelehen
goizean, geltokian bertan, pren-
tsarentzako egindako bisitan. Esta-
zioko lanen %90 amaituta dagoe-
la esan zuen Jose Mari Gutierrez
obrako zuzendariak. Azken fase-
ko instalazioak falta dira, eta lan
horretan dabiltza beharginak:
eskailerak, argiztapena, airezta-
tzea... Geltoki berriaren inaugura-
zioa hurretik ikus daiteke. 

Zaha Hadid arkitektuaren
diseinua errespetatu dute, Gutie-
rrezen arabera. Geltoki berriak

sarrera bi edukiko ditu, iparral-
dean eta hegoaldean, baina egun-
go geltokia bota bitartean ipa-
rraldekoa ezingo da erabili. Gale-
ria komertziala eta aparkalekua

eraikiko dituzte barruan, eta eslei-
pena aste honetan eman dute. 

2005ean hasi ziren trenbidea
lurperatzeko beharrak,  eta
2009rako aurreikusi zuten amaie-

ra. Durango operazioa izendatu
zuten egitasmoa. Urtez urte atze-
ratzen joan da, eta herritarren
ezinegonak gora egin du. Lurpe-
ratzeak eskaera sozial handiari
erantzuten dio. Geltoki berria fun-
tzionatzen hastean, aldaketa
nabarmen igarriko da. Sei pasa-
guneak desagartzeak trafikoa arin-
duko du. Oinezkoen itxaronal-
diak ere amaituko dira. Bestalde,
istripuengatik kezka eragin izan
du trenak –urtarrilean emakume
bat hil zen trenak harrapatuta–.
Segurtasun arazoak ere jazo dira
tarteka; hesiak jaitsi barik trena
pasatzea, adibidez. M.Onaindia

Tren geltoki berria, urtea
amaitu aurretik zabalik
Estazioko lanen %90 amaituta dago, obrako arduradunek azaldu dutenez

Azken faseko instalazioak 
falta dira, eta lan horretan
dabiltza beharginak

Trena lurpetik joanda asko alda-
tuko da Durango. Edozelan ere,
arkitektonikoki, erdibituta
jarraituko du momentuz. Lur-
peratzearen ondorioz gainaza-
leko trenbide zaharra kendu
eta lurra urbanizatu beharko
litzateke. Eta ez dago obra horre-
tarako datarik. Gainera, Jaurla-
ritzak eta udalak ika-mikak edu-
ki dituzte eskumena dela-eta.
Krisiak asko baldintzatu deza-
ke: geltoki eta garaje berriak
amaitzeak egungoak botatzea
suposatzen du, baina obra adju-
dikatu barik dago. Ezkurdin
geratuko litzatekeen zabalgu-
nean etxe-dorreak eta ETSren

egoitza nagusia eraikitzea disei-
natu zuten; baina azken hori
alboratu egin dute.

Lurperatzea, amaitzeko
Trenbidearen lurperatzea ez
dago guztiz amaituta. Gutie-
rrezek adierazi zuen Euba-Iurre-
ta tartea eta Traña-Matienako
zabalpena egiten dabiltzala
oraindik. Lebarioko garajeen
kasua ere berbera da. Denera,
ekainerako amaitzea itxaroten
dute. Proiektuak 220 milioi
euroko kostua izan du momen-
tuz, eta 2012-2013 tarteko lane-
tarako 40 milioi eurotik gora ipi-
ni ditu Jaurlaritzak M. O.

Gaineko lursailean
gertatuko dena, airean

Joan zen astelehenean prentsarentzako zabaldu zuten geltokia.

Frontoiko obrak
dirauen artean,
dutxak ezingo
dira erabili
Irailean hasiko dituzte Garaiko
frontoiko obrak. Aldagelak era-
berrituko dituzte, eta horrek fron-
toiko zerbitzuan eragingo du.
Kantxako funtzionamenduak
berdin jarraituko du, baina ezin-
go da dutxarik erabili. Gontzal
Sarrigoitia alkateak eman ditu
argibideak. Frontoia alokatuta
daukatenekin ere egon dira ber-
betan arduradunak.

Hilabete bi iraungo dute
lanek. Irisgarritasuna –ezinduen-
tzako sarrerak– hobetzea da hel-
burua. Aldagelak aspaldikoak
dira, eta konponketa batzuk egi-
teko ere aprobetxatuko dute.
106.700 euroko aurrekontua dau-
kate, eta diru laguntzekin %95
kubrituko dute. M. O.

Hilabete bi iraungo dute
lanek; irisgarritasuna
hobetzea da helburua
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ELORRIO

MALLABIA

IURRETA

Bizkaiko Foru Aldundiak bultza-
tutako Udal Gaztedi planari atxi-
kituko zaio Iurreta. Azken udal-
batzarrean EAJren eta PPren alde-
ko botoei esker onartu dute parte
hartzea organu aholkularia horre-

tan, gazteriari zuzendutako poli-
tika integralak lantzeko helburua
duena. PSE-EE alderdiak kontra-
ko botoa eman du bozketan, eta
Bildu abstenitu egin da.

Eskualdeko zazpigarrena
Iñaki Totorikaguena alkatea izan-
go da Iurretako Udalaren ordez-
kari foru organuan. Durangalde-
ko zazpigarren herria da planare-
kin bat egiten. Abadiño, Berriz,
Elorrio, Garai eta Mallabiak aurre-
tik ere kide dira. A.B.

Udal Gaztedi
foru erakundean
parte hartuko du
Iurretako Udalak

Maitena Barrenetxea zinegotzi
jeltzaleak Iurretako Udaleko bere
kargua utzi du. Uztailaren 20an
egindako udalbatzarrean aurkez-
tu zuen kargua uzteko idatzia.
2007an hasi zen udal jardunean

Barrenetxea. Dagoeneko bere
ordezkoa nor izango den ezagu-
tzera eman dute. Bere karguan
Txomin Balanzategi ariko da
hemendik aurrera.

Arrazoi pertsonalengatik era-
baki du zinegotzi kargua uztea
Maitena Barrenetxeak. Prozedi-
mendua jarraituz, kargua uzten
duela azaltzen duen agiria hau-
tetsi-batzordera bideratuko du
Iurretako Udalak. Ondoren,
Balanzategik hartuko du bere
lekukoa. A.B.

Zinegotzi
kargua utzi 
du Maitena
BarrenetxeakElorrioko Udala  herritarren par-

te-hartzea garatzeko plana pres-
tatzen dabil. Irailerako plan hori
amaituta egotea itxaroten dute,
azaldu dutenez. Helburua, udala
eta herritarren arteko komunika-

zio eredu berri bat lantzea da. Uda-
laren kudeaketan gardentasuna
bermatzea eta partaidetza modu
naturalean ematea gura dute. 

Ana Otadui alkateak partaide-
tza hori bultzatzeko metodo bat

Herritarren partaidetza
plana, irailerako prest
Gardentasuna bermatzea gura du udalak

ere aurreratu du: “Parte-hartzean,
eztabaidan eta deliberazioan oina-
rritutako gobernatzeko eredu bat
bultzatu nahi dugu, eta helburu
horretan teknologia berrien era-
bilerak garrantzia handia izango
du”. Edozelan ere, foro zabalak
ere sortuko dituzte. Talde politi-
koek, teknikariek eta herritarrek
komunitatearen interesekoak
diren proiektuetan elkarrekin lan
egin ahal izango dute, alkatearen
arabera.Ahalik eta biztanle gehien
inplikatzea lortu gura dute. M.O.

Bost hilean, 653 bider erabili
dute auzo-taxia elorriarrek

Otsailaren 1ean ipini zuen
martxan udalak auzo-taxi
zerbitzua, eta ekainera

arteko datuen balantzea jakitera
eman du prentsa ohar bidez. Guz-
tira 653 bider erabili dute herrita-
rrek zerbitzua. Ana Otadui alkatea
pozik azaldu da balantzeagatik:
“Datu hauek helburua lortzen ari
dela eta ekimena arrakastatsua
dela frogatzen dute, zerbitzua gero
eta elorriar gehiagok erabiltzen
dute-eta”. Zerbitzuaren erabilerak
goranzko joera eduki du, hilez hile
gero eta gehiagok hartu dutelako
taxia. Otsailean egindako bidaiak
73 izan ziren, martxoan 93, apiri-
lean 128, maiatzean 165 eta ekai-
nean 194.

Auzo-taxiaren funtzioa herri-
gunea eta auzoen arteko lotura egi-
tea da. Batez ere, mugikortasun
arazoak dauzkatenei eta ibilgailu
propioa ez daukatenei zuzendu-

ta dagoela azaldu dute udal ordez-
kariek. Herriko hamazazpi gune-
tara ailegatzen da auzo-taxia, eta
Leiz-Miota auzokoak dira gehien
erabili dutenak –bidaien %32–.

Euro biko bidaia
Balantzean, auzotarren bidaien
motibazioak ere jaso dituzte.
Gehiengoak, %31k, erosketak egi-
teko erabili du auzo-taxia. Aisial-

dirako %19k, barikuetako merka-
turako %17k eta osasun zentrora
joateko %16k. Erabiltzaileek euro
bi ordaindu behar dituzte bidaia-
ko, eta zerbitzuaren gainerako gas-
tua udalak kubritzen du. Momen-
tuz, gastu hori 5.642 eurokoa da. 

Abuztuko etenaren ostean,
irailean berriro ere martxan ipi-
niko dute auzo-taxi zerbitzua:
astegunetan 07:30etatik 20:00eta-
ra eta zapatuetan 09:00etatik
14:30era. M. Onaindia Taxiek auzoetarako zerbitzua euro biren truke ematen dute.

Bidaien motibazioak ere jaso
dituzte. Gehiengoak, erosketak
egiteko erabili du auzo-taxia

Ana Otadui: “Datu hauek ekimena arrakastatsua dela frogatzen dute”

Erabilerak goranzko joera
eduki du, hilez hile gero eta
gehiagok hartu dutelako taxia

Mallabiko Udala gauetan herriko
argiteria publikoa apurka-apurka
amatatzen ari da. Argindarraren
kostua oso handia dela iritzita,
neurriak hartzeko premia dagoe-
la konturatu da udala, Mila Mon-

dragon alkatearen berbetan. Hiri-
gintza batzordean eztabaidatu
ostean, gaueko 00:00etatik goizal-
deko 05:00etara argiteria publi-
koaren zati bat amatatzea eraba-
ki zuten. Uda hasieran Mallabarre-

Gauez kaleko argiak
amatatzen hasi da udala 
Kontsumoa gutxituz faktura merketu gura dute

natik kanposantura doan bidean
amatatu zituzten lehenengo argiak.
Gero, herriko hainbat auzotara
zabaldu zuten ekimena. Alkateak
azaldu duenez, “epe luzera ikusi-
ko ditugu neurri hauen emaitzak”.

Gainerako neurriak
Energia kontsumoa murrizteko
udalak beste hainbat neurri har-
tu ditu. Iaz LED argiak ipini zituz-
ten herrian. Eskoletan, berriz, opo-
rrak aprobetxatuz  kontsumo baxu-
ko argiteria ipini dute. J.G.
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ATXONDO

IZURTZAOTXANDIO

Udalak hartuko
du Kilometro
Bertikalaren
ardura bere gain
Orain arte Gipuzkoako Brinean
mendi taldeak antolatzen zuen
Anbotoko Kilometro Bertikala
Atxondoko Udalaren esku geratu-
ko da aurten lehenengoz. Mendi
lasterketak bosgarren aldia egin-
go du urriaren 6an.

Lasterketak orain arteko lau
aldietan hartu duen izaerari eutsi-
ko dio, aldaketa txiki batzuekin.
Esaterako,  aurtendik aurrera las-
terketa herrikoiagoa izango da,
udal ordezkarien esanetan. Orain
arte, hainbat parte-hartzaile gon-
bidapenen bidez etortzen ziren,
baina aurten ez dute gonbidape-
nik bidali; izena ematen dutenek
bakarrik parte hartuko dute. Izen-
ematea hasita dago. Honako web-
gunean egin daiteke inskripzioa:
www.kirolprobak.com. J. D.

Aurten ez dute gonbidapenik
bidali; izena ematen dutenek
bakarrik parte hartuko dute

MAÑARIA

Mañariarrek liburutegi
berria edukiko dute
2013an. Udalak irailean

hasiko ditu lanak, eta uste dute
datorren urte hasierarako prest
egongo dela. Errekondo eraikina-
ren lehenengo pisuan egokituko
dute. Ikasteko mahaiak, taldeko

lanak egiteko gunea eta umeen txo-
koa ipiniko dituzte bertan. KZgu-
nea ere hara eroango dute. Libu-
ruak eta baldak gune zaharretik
berrira eroango dituzte. 83.200
euroko aurrekontua eta %44ko
laguntza dauka obrak; oraindik
beste bi laguntzaren zain daude. 

Endika Jaio alkatearen ustez,
Errekondo leku hobea da ikaste-
ko. Frontoian, frontisaren atzeal-
dean dago egungo liburutegia,
eta piloten zarata entzuten ei da.
Gainera, zerbitzuari buruz herri-
ko ikasleekin berba egiteko asmoa
agertu du Jaiok. Azterketa sasoian
24 orduz erabiltzeko aukera ema-
tea aztertzen ari dira. Egungo libu-
rutegian zer egin ere herritarre-
kin kontsultatuko dute.

Udalak 2009an erosi zuen
Errekondo, kultur etxe bihurtze-
ko. Beheko solairuan taberna
dago, eta jubilatuen egoitza da
gaur egun. Bigarrenean tailerren-
tzako lekua egiteko asmoa dau-
kate, eta baliteke jubilatuek ere
etorkizunean han edukitzea txo-
koa. Hauek gainerako herritarre-
kin erlazionatzea sustatu gura
dute. M. Onaindia

Liburutegi berriko
obrari ekingo dio
udalak irailean

Endika Jaio alkatea, Errekondon, etorkizuneko liburutegian.

Errekondo eraikinean atonduko diote leku berria
liburutegiari eta 2013 hasieran zabaldu gura dute

Azterketa sasoian 24 orduz
erabiltzeko aukera ematea
aztertzen ari dira

Udalak euskaraz ikasteko
diru laguntzak emango ditu

Ikastaro bereziak antolatu dituz-
te AEK-k, Otxandioko Berbalagu-
nek eta Otxandioko Euskaldunek
Amaraune sareak ,  HABEren azter-
ketak (1., 2. eta 3. maila) eta EGA
prestatzeko. Baita Berbalagune-
gaz mintzapraktikarako saioak ere.
Ordutegia ikasleek eta antolatzai-
leek adostuko dute, eta ikastaro
guztiak diruz lagunduta daude.

Udalak eskolarako matriku-
letarako 300 euro inguruko diru-
atala gorde du. Dirulaguntza,
matrikularen kostuaren %50ekoa
izango da gehienez. Berbalaguna,
berriz, doan izango da. Otxan-
dion edo kanpoan (barnetegian

nahiz ohiko ikastaroetan) euska-
ra ikasten duten otxandiarrek eska-
tu ahal dute diru laguntza eta
herrian erroldatua egotea ezinbes-
teko baldintza da horretarako. Era
berean, matrikula ordainduta izan
behar du eskatzaileak eta gutxie-
nez %80ko asistentzia egiaztatu
beharra dago. 

Euskara Zerbitzuaren bitartez
egin daiteke eskaria. Baita hona-
ko modu bietara ere:  e-mail bat
idatzita ( euskarabatzordea.otxan-
dio@bizkaia.org) edo telefonoz
945 45 00 20. Laguntza eskatzeko
epea irailaren 14a bitartean dago
zabalik. J.D./A.B.

Gehienez matrikularen balioaren erdia hartuko
dute herritarrek, %80ko asistentzia egiaztatuta

Abisua izurtzar bati uraren sareko
konponketak oztopatu dituelakoan

Ekain amaieran ur  hornidura
barik geratu ziren 27 orduz Elei-
zalde auzoko baserri  asko,
20:30etik hurrengo eguneko 23:30
era. Herritar batek abisua eman
ostean, Udal Sareko ordezkariak
lehen gau hartan hurreratu ziren.
Kaltea Domingo Gorroño izurtza-
rraren lur zatian zegoen eta hark
ez zien sartzen utzi, partzuergoa-
ren txostenaren arabera; bihara-
munean ere sarrera galerazi zien.
Ondorioz, Udal Sareko langileek
uraren pasabidea desbideratzea
erabaki zuten, eta gauean berre-
zarri zuten ur hornidura. Gertatu
zenagaz haserre,  hamasei herri-

tarrek idatzi bat aurkeztu zuten
udaletxean. Idatziak eskaera bi
jasotzen zituen: norbanako
horren kontra udalak hartu beha-
rreko neurriak hartzea eta lur zati
horretarako sarbidearen esku-
duntza zelan dagoen argitzea.

Uztaileko udalbatzarrak
honakoa onartu zuen: Gorroñori
“ohartarazpen serio bat” helaraz-
tea idatzi bidez, horrelakorik berri-
ro gertatu ez dadin eskatuz eta
hurrengoan bide judiziala hartu
dezaketela adieraziz. Horrelako
kasuetan lur zati horretarako sar-
bide eskubidea badutela ere jaki-
narazi zuten udalbatzarrean. Kon-

ponketako gastuen kargu (1.556
euro) Ur Partzuergoa egingo da.

Etor Gorroñok (Domingoren
semea), bere bertsioa eman du:
“Familiak konpondu gabeko eska-
kizunak ditu udalagaz. Familiak
eskatu zuen gauza bakarra ardu-
radun tekniko batekin berba egi-
tea zen eta ez zen inor agertu.
Zapatu eguerdian eman zitzaien
baimena gure lur zatian sartzeko,
baina dagoeneko erabakita zuten
by-passa egitea”. Gorroñoren ustez,
“Gobernu taldearen erantzukizu-
na horrelakorik ez gertatzea ere
bada eta ez dugu horretarako
borondaterik ikusi”. J.D.

Ekainean ur hornidura barik egon ziren 27 orduz Eleizaldeko hainbat baserri
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ZALDIBAR

Durangaldean labur

BERRIZ

Asteburua jai giroan gozatzeko programazioa osa-
tu du Muntsaratzen. Gaur, 19:00etan altxatuko dute
Donien Atxa, eta jaia goizaldera arte luzatuko dute.
Kalitatea Fundazioaren laguntzagaz antolatutako
parrillada eskainiko dute afaltzeko, eta Durangal-
deko musika taldeek kontzertua eskainiko dute
gero. Mozorro eguna ospatuko dute bihar, eta umeen-
tzako hainbat ekitaldi izango dira etzi.

Muntsaratz auzoan jaiak
ospatuko dituzte asteburuan

Plazan, iturri alboan ikurriña bat ipini du uda-
lak asteon. Uda hasieran, epaitegien aginduz
Espainiako bandera ipini zuten udaletxean, bai-
na balkoi nagusian barik, atzealdean. Legeak
dio bandera administrazio eraikinen leku nagu-
sietan egon behar dela ipinita, gainontzeko ban-
derekin batera. Plazan ikurriña ipinita, udale-
txeko beste biak baino hobeto ikusten da.

Ikurriña plazako iturrian
ipini du Elorrioko Udalak

Mallabian martxan jarri gura duten
ortu ludikoen elkartea eratzeko batza-
rra deitu du udalak. Irailaren 6an,
eguenean, 19:00etarako jarri dute
hitzordua Kultur Etxean. Izena eman
duten hamabost lagunez gainera,
parte hartzeko interesa duten herri-
tarrak gonbidatu dituzte.

Ortu ludikoen
elkartea sortu guran

Astelehenean hasi zituzten San
Andres auzoan ur hornidura sarea-
gaz zeukaten arazoa konpontzeko
lanak. Lan horiek astebetean amai-
tzea aurreikusten dute. Arantza
Baigorri alkateak azaldu duenez,

90.000 euroko gastua aurreikusten
zuten lan horietan, baina, hasie-
ran eskuartean zerabiltena  baino
irtenbide samurragoa topatu dute,
eta asko merketu dute kostua: 7.800
eurogaz konponduko dute San

San Andresko obra espero
baino askoz merkeago 
Konponketetan, 82.200 euro aurreztuko dute

Andres auzoan matxura zeukan
uraren sareko zatia.

Plaza, berriztuta
Uztail amaieran hasi zituzten Zal-
dua plazako lurra berrizteko lanak,
eta hamar egunetan amaitu zituz-
ten. Orain, eliza sarrerako zorua
eta eskola eremurako eskailerak
ere konpontzea falta da. 

Asteon, ostera, KZgunearen
hondakinak jasotzea amaitu dute.
Abuzturen 20an bota zuten erai-
kin hori. I.E.

Ikasturte berria aire egokituko ara-
zoak konponduta hasiko dute
Berrizko haurreskolan. 2009an
zabaldu zutenetik beroagaz ara-
zoak izan dituzte, eta uda hone-
tan sisteman aldaketak egin dituz-
te. Horretarako 15.000 euroko
aurrekontua eduki dute.

Orland Isoird alkateak azaldu
duenez, orain arte egon den siste-
ma “ez da nahikoa izan beroa eki-
diteko”, eta instalazioa  beste modu
batean ipintzeko premia zegoen
haurreskolan. Udan egin dituzte
lanak, uztaileko udalbatzan aurre-
kontua onartu eta gero. A. U.

Haurreskolako aire
egokitua konpondu dute
Zabaldu zutenetik arazoak izan dituzte beroagaz

Martxan ez dauden arren,
herrigunean dagoeneko
Wifi seinalea emititzen

duten antenak ipinita daude. Las-
ter, herri osora Interneterako sar-
bide hori auzoetara zabaltzeko
antenak ipintzen hasiko dira. 

Wifi aparailuak potentzia
baxukoak izango direla azaldu du
Orland Isoird alkateak: “Ez dute

enpresek eskaintzen duten abia-
dura izango”. Deskargak egin edo
pelikulak ikusteko baino, kontsul-
tetarako eta e-postak begiratzeko
konexioak egin ahalko direla argi-
tu du alkateak. 

Egitasmoagaz batera, Berriz-
ko Udalak uhin elektromagneti-
koak neurtzeko azterketa agindu
du, eta irailean jakingo dituzte
emaitzak. Alkatearen berbetan,
mugak ez gainditzea zaindu gura
dute: “Bi urterik behin jarraipena
egitea da asmoa”. Herrigunean
batez ere emaitza altuak egon ahal-
direla uste du Isoirdek: “Ordena-
gailu eramangarri batek antenak
baino uhin gehiago emititzen du”.

Herritarrek kuota bat ordaindu
beharko dute. “Minimoa izango da,
kostuak ordaintzeko. Legeak derri-
gortu egiten gaitu zeozer  kobra-
tzera, enpresei konpetentzia ez
egiteko”. A.U.

Kuota baten truke
Azterketaren emaitzak ondo
badaude, eta auzoetako wifia herri
guztiagaz lotu ahal bada, urtearen
amaieran edo urtarrilean erabilga-
rri egongo dela azaldu du alkateak.

Auzoetan Wifi
antenak ipintzen
hasiko dira

Herriguneko hainbat puntutan uhin elektromagnetikoak neurtu dituzte.

Uhin elektromagnetikoak neurtzeko azterketa
egin dute eta laster jasoko dituzte emaitzak

Wifi aparailuak potentzia
baxukoak izango dira:
“Ez dute enpresek eskaintzen
duten abiadura izango”

Urtearen amaieran edo
urtarrilean wifia erabilgarri
egotea espero dute 



BERBAZ
“Besteen alde lan egiten duten
guztiek bide baten sinesten dute”
Azken sei urteak Ekuatore Gineako hiriburuan egin ditu Maria Gabina Agirre Salterainek; laster bueltatuko da hara

Maria Gabina
Agirre Salterain •

71 urte dauzka

Gerediaga (Abadiño)
auzokoa da

orokorrean. Hemengo egoera politikoa
ere bai: ez dakit zelan egon daitekeen
horrenbeste erresistentzia elkar ulertze-
ko orduan. Pertsonak gara denok azken
finean, eta batak bestearen premia dau-
kagu. Han bizirauteko lan handia egiten
dute. Malaboko umeek, eskolara joan
aurretik uraren bila joan behar izaten
dute, eta ez dakit zenbat gauza egin
behar izaten dituzten lehenago.  

Krisia dela-eta horrelako errealitateak
ahazteko arriskua ikusten duzu?
Ez dakit. Lehenagoko kontua ere bada;
han pasatzen denaren berri handirik ez
dago hemen. Zaildu egiten dute komuni-
kabideen bidez hona albisteak heltzea.
Beste mundu bat da. Bertara sartzeko ere
oztopoak jartzen dituzte, arbitrarioa iza-
ten da baimena ematea.  A.Ugalde 

Gaztetan bokazioa zelan hel-
du zitzaion azaltzea gaitza
egiten zaio Maria Gabinari,

baina hala izan zen; misiolari iza-
teko bidea hartu zuen. Jubilatu arte
ezin izan du lan horretan jardun.
Orain, bizitza ulertzeko ikuspegia
goitik behera aldatu zaiola dio.

Noiz edo zelan etorri zitzaizun misiolari
izateko gogoa?
Hamazortzi-hogei urtegaz planteatu
nuen bokazioa. Ezagutzen nuen misiola-
rien lana apur bat, Los Riosekin, eta gure
etxe alboko moja bi ere joan zen misiota-
ra. Baina bokazioa zelan etorri zitzaidan
apur bat misterioa da. Joaten nintzen
mezetara, maiatzean lorak eskaintzen
genizkion ama birjinari, errosarioa erre-
zatu... Baina normal. Gure etxean sines-
tunak izan dira, baina ez modu berezian.
Ezingo nuke inoiz ondo azaldu. Ez zen
izan ni baten baten bila joan nintzela,
baten bat nire bila etorriko balitz modu-
ko zeozer izan zen. 

Eskoletan ibili zara irakasle,jubilatu arte.
Bai. Nik misiolari izan gura nuen, hori
gustatzen zitzaidan, eta eskatu nuen
misiotara joateko eta ez zidaten baime-
nik eman; jubilatu arte ez naiz joan.
Niretzako esperientzia oso gogorra izan
da. Malabo kapitalean  eskolatxo baten
egon naiz, hiru urtetik seigarren mailara-
ko umeekin. Niretzako gauza handia
izan da, errebelazio bat, guztiz. Askotan
irakurri dudan pasarte bat irakurriko
dizut:

[Irakurri duen pasartea San Juanen
ebanjeliokoa da, testigu izatearen eta
bizitakoa elkarbanatzearen ingurukoa]

Oso gogorra da, hau ez da ipuin bat. Hor
dago borroka, hor daude boluntarioak,
hor daude gazteak, eskolak... Han egon
naiz, ikusi dut, ukitu dut, horrela da.
Sinestu dut. Lan asko egiten duen jendea
ezagutu dut, eta hori leku guztietan
dago, ez bakarrik elizan. Uste dut oso
gaitza dela ateoa izatea, ezertan ez sines-
tea; besteen alde lan egiten duten guz-
tiek bide baten sinesten dute.

Zeintzuk dira zure ustez Malaboko pre-
mia handienak?
Gobernuak ez die pertsonei jaramonik
egiten. Hezkuntzan gabezia handiak
dauzkate, osasun arloan ere bai. Petro-
lioa daukate Ekuatore Ginean, gas natu-

rala ere topatu dute, eta ez dakite eurek
ere zenbat diru sartzen den. Hezkuntza
arloan, seriotasun gutxi dago herri esko-
letan, irakasleek kale egiten dute asko-
tan... Horrek ondo funtzionatuko balu,
gauzak oso desberdinak izango lirateke.

Gobernuaren jarrera hori zelan bizi dute
herritarrek?
Jendeak badauka injustiziaren kontzien-
tzia baina ezintasun handia dago,
Gobernuaren aurrean ezin delako ezer
egin. Hezkuntzak funtzionatuko balu,
beste kontu bat izango litzateke. 

Errebelazioaz berba egin duzu.Asko alda-
tu zaitu hango egonaldiak?
Honek guztiak urte hauetako nire ibilbi-
dea ulertzen laguntzen dit. Gezurra ema-
ten du, baina horrela da. Orain gauzak
askoz ere sinpleago ikusten ditut. Dena

“Ez dakit zelan egon daitekeen horrenbeste 
erresistenzia elkar ulertzeko. Pertsonak gara azken

finean, eta batak bestearen premia daukagu”

“Bokazioa zelan etorri
zitzaidan apur bat 

misterioa da” 
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ABUZTUAK 31, barikua
• 16:00. Frontenis txapelketa.
• 20:00. Txupinazoa eta trikipoteoa. 
• 22:30. Kontzertuak Gazte Lekuan. 

IRAILAK 2, domeka
• 10:00. Kalejira Jaizale 
taldeagaz.. 
• 11:00. Meza Santa Agedako
baselizan. 
• 12:00. Mendigain dantza tal-
dearen ekitaldia.
• 13:00. Bertsolariak: Iratxe
Ibarra, Onintza Enbeita eta
Gorka Lazkano.
• 14:30. Herri bazkaria Santa
Agedako landan.
• 16:00. Apostu herrikoia.
• 17:00. Sun magoa: Xistera
majikoa
• 20:00. Lotxo taldea.

IRAILAK 1, zapatua
• 11:30. Auzo olinpiadak.
• 12:00. Paella libre lehiaketa. 
• 13:30. Enkartelada.
• 14:30. Paella lehiaketaren
aurkezpena.
• 15:00. Herri bazkaria.
• 17:30. Bingoa.

IRAILAK 7, barikua
• 18:30. Frontenis txapelketa. 
• 22:00. Dj ekitaldia Gazte Lekuan. 

IRAILAK 8, zapatua
• 10:00. Kalejira Jaizale 
taldeagaz. 
• 11:00. Meza Erdoitzako baseli-
zan.
• 12:00. Mendigain dantza taldea-
ren ekitaldia.
• 12:30. Pilota partiduak
Izurtzako frontoian.
• 16:30. XXI. Mountain Bike 
ibilaldia. 
• 18:00. Igel txapelketa
Azkonizagan.
• 19:00. Tortilla txapelketa.
• 20:30. Tortillen aurkezpena.
• 21:00. Herri afaria.
• 23:00. Luhartz.
Goizaldean txokolatada. 

Izurtzako 
jai egitaraua

IRAILAK 9, domeka
• 10:00. Kalejira jaizale 
taldeagaz. 
• 11:00. Meza Santo Tomas 
baselizan. 
• 12:00. Mendigain dantza 
taldearen ekitaldia.
• 12:30. Bertso saioa: 
Miren Amuriza eta Garikoitz
Sarriugarte
• 13:30. Gorriti eta bere 
abereak.
• 14:30. Jubilatuen bazkaria.
• 15:30. Umeen jolasak. 
• 17:00. Mus txapelketa
• 17:30. Potxin eta Patxin 
pailazoen saioa
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dantza taldeak erakustaldia eskai-
niko du. Herri bazkarirako, landan
elkartuko dira. Bazkal ostean berriz,
apostu herrikoia egingo dute. Sun
Magoa etorriko da gero, eta egu-
na behar den moduan amaitzeko,
Lotxo taldeak erromeria eskaini-
ko du.

Datorren asteburua ere eki-
taldiz beteta dator Izurtzan. Irai-
laren 7an, barikuan, Dj ekitaldia
izango da Gazte Lekuan. Zapatuan

meza Erdoitzako baselizan izan-
go da. Disfraz Gaua prestatu dute
eta aurten aukeratu duten gaia
kirolak izan da. Afari herrikoira
mozorrotuta joateko gonbita luza-
tu dute eta, goizaldera arte, Luhar-
tzen erromeria doinuak egongo
dira. Irailaren 9an, Santo Tomas
baselizan izango da meza. Jubila-
tuentzako bazkariaz aparte
umeentzako hainbat ekitaldi anto-
latu dituzte. Gorriti eta bere abe-
reak, jolasak eta baita pailazoak ere.

Txupinazoa jaurtita ekingo diote
asteburuko biko jaiari Izurtzan
Ghertzainak eta Txomin Bedarrak taldeek girotuko dute jaietako lehenengo gaua
Jaiak martxan jartzeko prest dute
dena izurtzarrek, antolatzaileen
esanetan. Gaur arratsaldeko fron-
tenis txapelketagaz egitaraua
zabalduko duten arren, hasiera
ofiziala 20:00etan izango da. Txu-
pinazoa jaurti eta trikipoteoak
girotuko du iluntzea. 

Gauean berriz, kontzertuak
izango dira Gazte Lekuan. Duran-
galdeko talde bi igoko dira taula
gainera. Ghertzainak taldekoek
Hertzainaken bertsioak joko dituz-
te. Txomin Bedarrak taldeak berriz,
erromeria doinuak eskainiko ditu
Izurtzan.

Herri olinpiadak jaietan joka-
tu izan diren arren, aurten auzoen
artean lehiatuko dira. Zapatuan
izango da hori, goizeko 11:00etan.
Ostean, paella lehiaketako parte-
hartzaileek su txikian herri bazka-
rirako plater nagusia prestatuko
dute. Urtero harrera bikaina iza-

ten duen ekitaldian herritar asko
batzea itxaroten dute antolatzai-
leek.

Domekan, Santa Agedara
Santa Agedara lekualdatuko da
jaia domekan. Santa Agedako base-
lizako mezaren ostean, Mendigain

Disfraz Gaua 
prestatu dute eta
aurten aukeratu

duten gaia 
kirolak izan da

Jaiak bai, kirola ere bai

Bertso saio bikoitza izango dugu
Izurtzako jaietan. Lehenengoa San-
ta Agedan izango da, domekan,
13:00etan. Iratxe Ibarra, Onintza
Enbeita eta Gorka Lazkano dira
aurten Izurtzako jaietako antola-
tzaileek gonbidatu dituzten bertso-
lariak.

Amuriza eta Sarriugarte
Datorren asteburuan, Durangalde-
ko bertsolari bik osatuko dute
saioa: Miren Amuriza berriztarrak
eta Garikoitz Sarriugarte zaldibar-
tarrak. Hurrengo domekan izan-
go da saioa, irailaren 9an, eguer-
diko 12:30ean. Biek parte hartuko
dute Bizkaiko Txapelketan, eta
lehiaketara begirako entrenamen-
du aproposa izan daiteke.

Izurtzako jaietako Mountain Bike
ibilaldiak bere 21. aldia izango du
aurten. Tradizio bilakatu den eki-
taldiak geroago eta txirrindulari
gehiago batzen ditu. Urtero antze-
ko ibilbidean elkartzen dira par-
te-hartzaileak: Bitaño eta Nebera
inguruan.

Txirrindularitzako ekitaldiaz
gainera, pilota partidek ere Izur-
tzako jai egitarauan leku finkoa
izaten dute. Irailaren 8an, 12:30ean
jokatuko dira partidak. 

Frontenis jokalariek berriz,
saio bikoitza dute Izurtzan. Gaur
arratsaldeko 16:00etan ekingo dio-
te txapelketari Izurtzako fron-
toian. Irailaren 7an jarraituko dute
partiduekin, 18:30ean.

Parrandaz gainera, kirolari lotutako ekitaldi gehiago antolatu dituzte

Tradizio bilakatu den
ekitaldiak gero eta

txirrindulari gehiago
batzen ditu

Onintza Enbeita,
Iratxe Ibarra eta
Gorka Lazkano,
domekako saioan
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KULTURA
@anbotokultura

ZARRAPARRA PUNK-ROCK TALDEA

“Punk-rocka gustatzen zaigu,
baina akustikoan ere jotzen dugu”
Zarraparra taldeko Martxel, Paul, Igor, Xabi eta Martin zuzenean ariko dira gaur Muntsarazko jaietan

Taldean batu zirenetik zenbat kon-
tzertu eskaintzeko aukera izan
duten galdetuta, hainbat kopuru
bota dituzte Zarraparrako gazteek.
Dagoeneko 30 kontzertu eskaini
dituztela dio batek, eta kopurua
20ra jaitsi dute beste taldekide
batzuek. Ez dira datu zehatzean
ados jarri. Guztiek aho batez dio-
te, baina, hemendik aurrera ere
ahalik eta kontzertu gehien eskain-
tzen jarraitu nahi dutela. Azaldu
dutenez, euren kontzertuak ikus-
tera doazen lagunak disfrutatzen
ikustea da maite dutena.

Azkenaldian, Poliputos tal-
deagaz konpartitu dute sarri esze-
natokia. Esperientzia handia dute
Poliputos punk taldekoek, oso gaz-
terik hasi ziren, “geu bezala”. Hama-
bost eta hamazazpi urte artean
dauzkate Zarraparrakoek.

Desiratzen daude Durangoko
jaietan Kruders taldeko lagunekin
kartelean agertzeko. Izan ere, entse-
gu lokalak, laguntasunak eta musi-
kak batzen ditu talde biak.  

Poliputosegaz zuzenekoak eta
Krudersegaz lokala konpartitzen

Zer prestatu duzue Muntsaraz-
ko  gaurko kontzerturako?
Xabi: Egunotan prestatu dugu
kontzerturako kanta zerrenda.
Bertsio berri bi joko ditugu, esa-
terako, gaurko kontzertuan. 

Bertsioak ez ezik, zuen sorkun-
tzak ere joko dituzue?
Martin: Bai. Geuk sorturiko lau-
bost kanta ere badauzkagu prest.
Paul: Askotariko doinuak eskain-
tzen ditugu, ez daukagu estilo
zehatz bat. Punk-rocka gustatzen
zaigu, esaterako, baina akustikoan
ere jotzen ditugu kanta batzuk.
Igor: Udako kontzertuen ostean
gure kantak sortzen  indar gehia-
go egitea da gure asmoa.

Zelan banatzen duzue kantak
sortzeko lana?
Martin: Normalean gitarragaz
egindako melodia ekartzen du
Paulek lokalera, gero Igorrek Eñaut
bere anaia bertsolariaren lagun-
tzagaz egiten du letra, eta denon
artean uztartzen ditugu.

Orain bi urte hasi zinetenetik
zertan aldatu da taldea?
Paul:Hasieran beldurtuta moduan
egoten ginen kontzertuetan. Asko
nabari da orain lasaiago egoten
garela. Gehiago disfrutatzen dugu. 

Hasieratik ibili zarete bostok
Zarraparra taldean?
Igor: Lau hasi ginen orain bi urte
inguru: Martxel baxuagaz, Paul
gitarra eta koroetan, Martin bate-
rian, eta ni gitarra eta koroetan.

Hasi eta tarte batera ikusi genuen
abeslaria behar genuela, eta
orduan sartu zen Xabi taldera. 

Zergatik erabaki zenuten tal-
dean abeslaria sartzea?
Martxel: Abadiñon eman genuen
lehenengo kontzertuan beste
lagun bategaz igo zen Xabi kanta-

tzera. Asko gustatu zitzaigun, eta
gurekin aritzea proposatu genion.

Muntsarazko lokalera ailegatu
aurretik beste nonbait entseatu
izan duzue.
Xabi: Bai, hasieran Iditu Records-
en Durangoko lokaletan egiten
genituen entseguak. 

Igor: Lan asko egin ostean lortu
dugu lokala: eskaera eta dei asko
egin behar izan ditugu.

Beste talde batzuekin konparti-
tzen duzue lokala.
Martin: Hiru-lau talderekin kon-
partitzen dugu lokala, bai: Ymo-
tek eta Kruders-ekin.
Paul: Oso harreman ona dauka-
gu Kruders taldekoekin. Asko
lagundu gintuzten hasieran, euren
ekipoa utzi izan digute, eta lagun
handiak ditugu. 

Etorkizunerako zer ideia dara-
bilzue buruan?
Igor: Gure kantak maketa lehia-
ketaren batera aurkezteko auke-
ra suertatuko balitz aprobetxatu
gura genuke, baina oso kontzien-
te gara zaila dela. Gero eta lagun-
tza gutxiago dago talde gazteei
diskoa grabatzen laguntzeko.
Martin: Kontzertuetan diru apur
bat batuko bagenu diskorako
aurrezten joatea da asmoa. 

Gura beste kontzertu eskaintze-
ko aukera izan duzue?
Paul: Bai, batez ere udan nahikoa
aukera edukitzen dugu. Mañarian
eta Gernikan jo dugu.

Zeozer gehitzerik nahi?
Xabi: Besarkada handi bat bidali
gura diegu inguruan izan ditugun
lagunei, Kruders taldekoei, eta
beti hor dauden familiakoei.

Kontzertuekin jarraitzeko gogoz daude Zarraparrakoak, batez ere lokalkideekin

“Lan asko egin ostean
lortu dugu lokala:
eskaera asko egin
behar izan dugu”

“Hasi eta tarte batera
ikusi genuen abeslaria

behar genuela, eta
orduan sartu zen Xabi”
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Ines Medinaren koadroen
bilduma Durangoko Museoan

Bilbon jaio zen eta tailerra New York-
eko Brookling auzoan dauka Ines
Medina artistak. Domekara arte

Durangoko Museoan izango dira Hemisfe-
rios bildumako bere lanak ikusgai. 

Ines Medina artistak azpimarratu due-
nez, bere “bizipenak eta sentipenak adie-
razteko bitartekoak” dira erakusketan iku-
si ahal diren margolan koloretsuak. Medi-
nak ohi duena baino formatu txikiagokoak

dira, bestalde, Hemisferioak erakusketa
honetako koadroak.  

Emakumeen nortasunaren inguruan
zentratu zuen 70 eta 80. hamarkadetan
Ines Medina artistak bere arte sorkuntza
eta ikerketa, eta The unified feminity era-
kusketa osatu zuen. Bere lanean Jorge Otei-
zaren eragina “oinarrizko zutabe” dela esa-
ten du artistak, eta Modrian ere aipatzen
du eragin bezala.

Abuztuaren 11tik 26ra bitartean itxita
egon da museoa, baina astelehenean zabal-
du zuten berriro. Bihar, 11:00etatik 13:00eta-
ra, eta 18:00etatik 21:00etara dago zabalik;
eta domekan, 11:00etatik 13:00etara. I.E.

‘Hemisferios’ bildumako lanak antolatu ditu erakusketan, bere “bizipenak
eta sentipenak adierazteko bitartekoak”; domekara arte daude ikusgai

Zenbakiak zenbaki baino ez direla erraz
konturatu ahal izan gara udako hilabe-
te hauetan zehar. Eta hori zergatik dio-
dan, lerrook irakurriz gero zuk zeuk ere
jakingo duzu asmatzen. Erantzun sin-
ple batzuk baino ez.

Nori axola dio dagoeneko arrisku
saria 500, 530 edo 600ekoa den?

Zenbaki horiek al dira eskolara buel-
tan ikas-materialarengatik xahutu beha-
rreko euro kopurua? Berdin balio ote du
10 zentimetroko erregelak edo 20koak?
BEZ zerga bera ote dute biek ala biek? 

Zenbat San Mames Barri osatzen
dute uda honetan erretako baso hekta-
rea guztien artean? Ba al du garrantzia-
rik erosi beharreko lorea gorria edo zuria
izateak? Luxua petalo kopuruetan neur-
tzen al da?

Zenbat familia heldu daiteke hila-
bete amaierara arnasa lasai hartuz Fer-
nando Llorentek eta Javi Martinezek
kobratu nahi duten soldataren erdia
kobratuko balute? 

Asko al dira uda honetan eraikita-
ko Abiadura Handiko Trenaren kilome-
troak? Zein abiaduratan? Zenbat tripa
ase dezake supermerkatu batean dohai-
nik harturiko otzara batek? Zenbat egu-
netan zehar? Eta supermerkatuko jabea-
ri zenbateko kalte ekonomikoa eragin
diezaioke? 

Zenbat domina olinpiko behar dira
mundu mailako potentzia nagusietako
bat izateko?

Eta guk zenbat urte gehiago itxaron
beharko dugu domina olinpiko soil
batengatik lehiatu ahal izateko?

Ai, ai, ai, ai, ai, mila galdera  
ai, ai, ai, ai, ai, baina bat bera  
ai, ai, ai, ai, ai, mila galdera 
erantzuna non ote da? 

Udako kronika

GEURE DURANGALDEA

Jon Ander
Urkiaga
Ikaslea

Zenbat domina olinpiko behar

da mundu mailako potentzia

nagusietako bat izateko?

Abuztuan emanaldirik egin ez dutenez,
irailean Hilean Behin zikloaren barruko
emanaldi bi egingo dituztela iragarri dute
Elorrioko Iturri kultur etxeko arduradunek.
Irailaren 13an eta 20an, ohiko leku eta
orduan izango dira emanaldi horiek: kul-
tur etxeko areto nagusian, 19:30ean.

Por la noche ellas bailan emango dute
ikasturteko lehenengo saioan. Dantzaren
artea belaunaldiz belaunaldi transmititzen
duen Cairoko familia baten istorioa da.

Bestalde, abuztuan eman ez zuten Mi
reencarnación irailaren 20an proiektatuko
dute. Aita eta semearen arteko harrema-
nari buruzko filma da. I.E.

ZINEMA

Irailean dokumental bi emango
dituzte Hilean Behin zikloan
‘Por la noche ellas bailan’ filmagaz abiatuko dituzte opor osteko saioak

Abuztuan eman ez zuten

‘Mi reencarnación’ irailaren

20an proiektatuko dute
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ABUZTUAK 31, barikua
• Egun osoan. Aukeren
Azoka, elizpean. Elorrioko
Merkatari Elkarteak eratuta. 
• 19:00. Pilota, plazako fron-
toian. Berrio-Otxoa Pilotazale
Taldeak eratuta. 
• 21:00. Zergaitik praktikatzen
dugu sexua erderaz? Oihan
Vega, euskararen espektakulua.
• 23:00. Kontzertua: Namek
Planet eta Gorantz Erori
Proiektua, Txosnagunean.
• 23:00. Kontzertua: Summum
Art vs Kogollo Party Crew,
(Visual Set), Gaztetxean. 

IRAILAK 1, zapatua
• 11:30-17:00. Jolas parkeak.
Frontoian, Urarkan eta
Kanpokalen (euria eginez
gero, Hilario Azkarate kirolde-
giko frontoian). 
• 19:00. Bits jaia, frontoian.  
• 19:15. Ordiziako erraldoiak,
plazan. 
• 20:00. Txupinazoa eta 
pregoia Elorrioko Kirol
Taldearen eskutik. Sugarri 
txarangak girotuta.
• 23:00. Danborrada, plazan.
• 23:00. The Last Strength eta
Bellator, Gaztetxean.
• 00:20. Suzko zezena.
• 00:30. Tony Ronald eta Fiesta
Guateque, Urarkan.

IRAILAK 2, domeka
• 10:00. Abere eta nekazaritza
azoka, Feriagunean. 
• Goizean. Kalejira, Elorrioko
Txistulariek eratuta. 
• 18:00. Afizionatuen 
esku pilota partidak, Hilario 
Azkarate frontoian. Berrio-
Otxoa pilota eskolak antolatuta.
• 19:00. Chongqing konpainia
akrobatikoa (Txina), plazan.
• 20:00. Los Txikis-en eskutik,
habanerak eta bilbainadak,
Aldatzekuan.
• 22:30. Suzko zezena, plazan.

• 23:30. Jamaica orkestraren
ikuskizuna, plazan.

UZTAILAK 3, astelehena
• 14:00. Koadrilen arteko baz-
karia eta tortilla lehiaketa,
Aldatzekuan (mahai eta aulki
banaketa 09:00etatik aurrera). 
• 16:30. Jon Zabal mentalista,
Aldatzekuan. 
• 17:30. Jau Jau. umeentzako
ikuskizuna, Urarkan.
• 18:00. Koadrilen jaitsiera, 
Txarantukada Masaranduba 
eta guretzat txarangekin.
• 19:00. Koadrilen arteko 
jokoak, plazan: Adiba dj.
• 20:30. Erromeria Unsain 
taldeagaz, Txosnagunean.
• 23:30. Abiba diskofesta, 
plazan.
• 22:45. Suzko zezena, plazan.

IRAILAK 4, martitzena
• 11:30-17:00. Jolas parkeak.
Frontoian, Urarkan eta
Kanpokalen (euria eginez gero,
Hilario Azkarate kiroldegiko 
frontoian). 
• 18:00. Betiko jokoak eta 
igel txapelketa helduentzat, 
Aldatzekuan.
• 18:00. Umeentzako 
animazioa: Zoom (Markeliñe),
plazan.
• 19:00. Alma Navarra eta
Latina taldeen eskutik, 
Nafarroako jotak eta dantzak,
Aldatzekuan.

IRAILAK 5, eguaztena
• 16:30. Umeentzako tailerrak,
plazan. Txintxirri ikastolak anto-
latuta. 
• 17:00. Ginkana, plazan.
Elorrioko Txirrindulari Taldeak
antolatuta. 
• 18:00. Txokolatada, plazan.
Txintxirri ikastolak antolatuta.
• 18:00. Futbol partida: II.
Elorrio Hiria Elkartasun Torneo 
Triangeluarra, Elizalden. Elorrio
kirol elkarteak antolatuta.

• 19:00. Umeentzako 
animazioa: Gari, Montxo eta
Joselontxo pailazoak, Urarkan.

IRAILAK 6, eguena
• 19:00. Dantzaldia eta dj festa,
Aldatzekuan: Arantza Show. 
• 21:00. Full Monty antzerki
musikatua, Arriola antzokian. 
• 22:00. XLVIII. Idi-proba
Txapelketa, probalekuan.

IRAILAK 7, barikua
• 12:00. Meza, hildako jubilatuen
omenez Sortzez Garbiaren 
basilikan. 
• 13:00. Piskolabisa Elorrioko
jubilatuentzat. 
• 16:00. Jolas parkeak. Frontoian,
Urarkan eta Kanpokalen 
(euria eginez gero, kiroldegiko
frontoian). 
• 17:30-19:00. Areto futbol parti-
dak, Kiroldegian. Buzkantza
F.K.E.-k antolatuta.
• 19:00. Erromeria eta dantza
txapelketa: Tropikana Son, 
Aldatzekuan. Sari banaketa ere
egingo dute.
• 19:30. Umeentzako animazioa:
Standa Banda, plazan.
• 19:30. Jaietako errugbi partida:
Elorrio-Arrasate, errugbi zelaia.
• 21:00. Argentinako tangoak La
Luna el El Conventiyo taldearen
eskutik, Arriola antzokian.
• 22:00. XLVIII. Idi-proba 
Txapelketa, probalekuan.
• 22:30. Suzko zezena, plazan.
• 23:00. Kontzertua: Ghertzainak
(Tribute to Hertzainak) eta The
Mockers, Gaztetxean.
• 23:00. Erromeria: Caoba 
taldea, Urarkan.

IRAILAK 8, zapatua
• 08.00. Sukalki Eguna,
Aldatzekuan. Iturri Zoro elkarte-
ak eratuta. Zatoz mozorroa 
jantzita!
• 11:30-17:00. Jolas parkeak.
Frontoian, Urarkan eta
Kanpokalen (euria eginez gero,

Hilario Azkarate kiroldegiko 
frontoian).
• 17:30ean eta 19:00etan,
areto futbol partidak, kirolde-
gian. Buzkantza FKEk eratuta.
• 17:00. Senegaleko 
Diolas-Usoforaz elkartearen
eskutik musika eta dantza,
Aldatzekuan.
• 18:00. Txokolatada, plazan.
La Esperanza nagusien 
elkarteak eratuta.
• 18:30. Mozorro eta karrozen
jaitsiera, Samasiku fanfarreak
girotuta.
• 18:45. DJ Oihan Vega, plazan.
• 19:00. Taberna ibiltaria:
Tanger-Alkartu-Urarka-
Errebonbillo.
• 22:00. XLVIII. Idi-proba 
Txapelketa, probalekuan.
• 22:30. Kale animazioa:
Correfoc, herrigunean.
• 23:30. Kontzertua: Bebe,
Txosnagunean.
• 23:30. Erromeria: Aracel 
taldea, Urarkan.

IRAILAK 9, domeka
• Goizean. Elkartasunaren 
Jaialdia, plazan. Kainabera
GKEk eratuta. 
• 13:00. Herri Kirolak. 
Zelai eta Bihurri aita semeen
arteko desafioak; Urdax 
harrijasotzaile gaztea eta 
Idoia Etxebarria emakume 
aizkolaria. 
• 17:00. Umeen danborrada,
plazan.
• 18:30. Bertso saioa: 
Alaia Martin, Aitor Mendiluze,
Julio Soto eta Peru Magdalena 
bertsolariak, Casajara jauregian. 
Gai jartzailea: 
Maite Berriozabal. 
• 20:00. ‘Herrixa Dantzan’:
Arrabots taldea, plazan.

IRAILAK 10, astelehena
• 22:00. XLVIII. Idi-proba 
Txapelketa, probalekuan. 
Sari banaketa ere egingo dute.

Elorrioko JAI EGITARAUA
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Inguruko jaizaleak Elorrion batuko
dira Ferixa Nausikoak ospatzera

Gaur hasi eta irailaren 10era
arte jai-giroz beteko dira
Elorrioko kaleak. Irailaren

lehenengo domekako feria aste
osoko parranda egiteko aitzakia
ezin hobea izango da beste behin
ere. Antolatzaileek eratutako egi-
taraua mamitsua da guztiz. Ana
Otadui alkateak aniztasuna azpi-
marratu du: “Adin eta gustu guz-

tietarako egitaraua da”. Jaiak ira-
gartzeko kartelak ere dei zabala egi-
ten du. Ume, gazte, heldu, ema-
kume zein gizonak ageri dira Ley-
re Balerdiren irudian. Elorriarrez
gainera, inguruetako jaizaleak ere
batuko dira Elorrion. 

Bebe, pastelaren ginda
Pastel baten eran osatu dute egi-

taraua, hainbat gozagarri nahas-
tuta. Eta pastel horretako ginda
Bebe kantaria izango da. Sukalda-
rien estilora, kontrastea bilatu gura
izan dute: Tony Ronald betera-
noak sasoi bateko udako abesti
arrakastatsuak ekarriko ditu goa-
tekean. Gustuetaz berba eginda,
ezin ahaztu sukalki eguna edota
bazkari herrikoiak. Koadrilek zer
esan handia edukiko dute, urtero
legez, jaiari bizitasuna eta kolorea
emateko.

Elorrioko kirol elkarteetako
kideak izango dira jaiari hasiera
ematearen arduradunak. Euren
lana errekonozitzeko era bat dela
adierazi du alkateak: “Udalak ome-
naldi berezi bat eskaini nahi die
herriko kirol elkarte guztiei”. Bihar,
iluntzeko 20:00etan jaurtiko dute
txupinazoa udaletxeko balkoitik.

Elkartasuna, jaietan ere bai
Jaiak bizitzeak ez du esan gura
kezka eta ardurez ahaztu behar
denik. Horren adibide da Kaina-
bera GKEk urtero antolatzen duen
Elkartasun jaialdia. Irailaren 9an
izango da, goizean zehar. Azaldu
dutenez, kulturartekotasuna lan-
duko dute, iaz egin moduan. Hain-
bat kulturatako janari eta ohitu-
rak aterako dituzte plazako fron-
toira.

Hamar eguneko festa luzea
hasiko da gaur. Egunez egun eta
pausuz pausu biziko dute.

“Adin eta gustu guztietarako egitaraua” eratu dute, gaur hasi eta irailaren 10era arte kaleak jai-giroz betetzeko

Feria aste osoko
parranda egiteko

aitzakia ezin hobea
izango da beste

behin ere

Koadrilek zer esan
handia edukiko dute,

urtero legez, jaiari
bizitasuna eta 

kolorea emateko

Gaurhasiko dira Ferixa Nausi-
koak, eta lehenengo ekitaldi ofi-
zialak iluntzean izango diren
arren, aurretik ere egongo da zer
ospatu. Bai behintzat gazteen
kasuan. Gaurkoa da Gazte Egu-
na, eta goizean goizetik egingo

dituzte ekitaldiak. 11:00etan
umeentzako tailerrak garatuko
dituzte plazan, eta 13:00etan tri-
bialean jokatuko dute. Elorrio-
ren inguruko galderetan oinarri-
tuta egingo ei dute jokoa. Amai-
tzean, poteoa hasiko dute

plazatik bertatik. 14:30ean baz-
kaltzeko elkartuko dira.

Arratsaldean kalejiran irten-
go dute. 19:00etan presoen alde-
ko enkarteladagaz bat egin, eta
gero txosnen txupinazora joan-
go dira. Gauerako Namek Pla-
net eta Gorantz Erori proiektua
taldeen kontzertua programatu
dute. Elorrioko gazteez gainera,
Durangaldeko osokoak gonbida-
tu dituzte Gazte Egunera.

Gazteek aurreratu egingo
dute jaiaren hasiera
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Kirol taldearen
sorrera bultzatu
zutenak eskertuz
Elorrioko Kirol Taldekoek irakurriko dute
Ferixa Nausiko jaien hasierako pregoia

Irailaren 1ean, 20:00etan emango
diete Elorrioko Ferixa Nausikoei
hasiera. Elorrioko Kirol Taldeko
kideek irakurriko dute pregoia, eta
eurek botako dute udaletxeko bal-
koitik txupina. 

Herriko hiru ikastetxeetako
150 ume inguruk osatzen dute
Elorrioko Kirol Taldea. Hamar eta
hamasei urte bitartekoen eskola
kirolak antolatzen dute EKT elkar-
tekoek. Futbola, saskibaloia, eska-
lada, atletismoa, hipika eta surfa

egiten dute umeek, besteak bes-
te, EKTren eskutik. 

Duela hamarkada bat, Elo-
rrioko zenbait gurasoren ekime-
nez sortu zuten EKT. Hiru ikaste-
txeetako umeak kirolaren ingu-
ruan elkartzeko ideiagaz hasi ziren
lanean. Ordura arte eskola bakoi-
tzeko umeek hainbat taldetan jar-
duten zuten eskola kirolean, bakoi-
tzak bere aldetik. 

Neska-mutikoek kirolaren
aitzakian elkar ezagutzeko sortu
zuten EKT. Hasierako helburu hori
lortu dutela uste dute taldeko
kideek: ikastetxe berberetan ika-
si ez arren, kirolari esker elkar eza-
gutzen dute umeek eta lagun
berriak egin.

Pregoian, taldea sortu zuten
eta ordutik taldean parte hartu
duten guraso horiek guztiak esker-
tuko dituzte oraingo EKTko kideek.
Hala aurreratu du Patxi Landabu-

tu ahal izateko lana: borondatez-
ko lana. Begirale lana ere egiten
dute gurasoetako batzuek, eurek
antolatzen dituzte ordutegiak,
arduratzen dira tramiteez eta abar. 

Gerora begira, elkarteko tal-
deetan jokatu izan duten gazteak
begirale izateko prestatu gura
dituztela dio Landaburuk. Kirolean
euskararen erabilera segurtatzea
eta kiroleko tekniketan gehiago
sakontzea ere gura dute.

ruk, elkarteko kideak. Hasiera har-
tan zerbait egiteko beharra ikusi
zutenak eskertuko dituzte Ferixa
Nausiko jaien hasierako pregoian,
beraz: “Jende askoren lanari esker
daukagu gaurko funtzionamen-
dua; beharrizana ikusi zuten, eta
eurek sortu zuten dinamika bat”.

Hiru eskoletako guraso elkar-
teetako kideek osatzen dute
EKTren batzordea, eta gurasoek
egiten dute taldeak martxan jarrai-

Kirolari esker elkar
ezagutzen dute

umeek, eta lagun
berriak egin

Hiru ikastetxeetako
150 umek osatzen

dute Elorrioko
Kirol Taldea

Jan-edana eta karroza desfilea
jaietako egunik saltseroenean

Ferixa Nausietako ekitaldirik jen-
detsuenetakoa izaten da Sukalki
Eguna. Saltsan dago sekretua:
batetik, gisatu onenaren bila kazo-
la barrukoa loditzen dutenean;
bestetik, mozorroturik doazen
koadrilek sortzen duten jai giroan. 

Iturri Zoro Elkarteak antola-
tzen du ekimena urtero. Elkarte-
ko kide Jose Ramon Lazkanoren
arabera, iaz 115 kazola aurkeztu
zituzten eta 1.500 lagunetik gora
batu zituen ekimenak. 

Izen-ematea egunean ber-
tan egingo dute 08:00etatik
10:00etara, eta doakoa da. Gisa-

tua prestatu, aurkeztu eta epai-
mahaiak sariak banatu ostean,
elkarrekin bazkalduko dute. 

Arratsaldean, 18:30ean,
mozorro eta karroza jaitsiera egin-
go dute Guretzat txarangaren

laguntzagaz eta ostean, Taberna
Ibiltariaren musikagaz kantu kan-
tari ibiliko dira kalerik kale: Urar-
ka, Berrio Otxoa… Iaz arrakasta
handia izan zuen karroza jaitsie-
rak eta herriko bazter guztietara
zabaldu zuten jai giroa.

Musikagaz gozatzeko auke-
ra ere egongo da egun horretan.
Oihan Vega DJak musika jarriko
du plazan 18:45etik aurrera eta
gauean Bebek kontzertua eskai-
niko du txosnagunean. Azkenik,
22:30an Correfoc Disco Death
kale ikuskizuna ere egongo da
hirigunean.

Irailaren 8ko zapatuan, Sukalki Eguna ospatuko dute Aldatsekuan;
iaz 1.500 lagunetik gora batu ziren eta 115 kazola aurkeztu zituzten

18:30ean mozorro
eta karroza jaitsiera

egingo dute 
txarangaren 
laguntzagaz
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100 lagun inguru batuko dira
aurtengoan ere Danborradan
Nagusien Danborrada bihar gauean izango da, plazan, eta umeena irailaren 9an

Elorrioko Danborradan parte har-
tzen dutenek prest dauzkate maki-
lak eta danborrak. Bihar izango da
Nagusien Danborrada, gaueko
23:00etan, eta aste honetan zehar
entseatzen ibili dira danbor kolpe

guztiak batera emateko. Mila Arro-
yo antolatzaileak azaldu du ez
dakitela seguru zenbatek parte
hartuko duten, baina 100 lagunen
bueltan ibliko direla. 70 lagunek
astinduko dituzte barril eta dan-

borrak. Laguntzaileak ere gogora-
tu ditu Arroyok, koilarak eroaten
dituztenak edota sukaldariak, esa-
terako.

Hamar piezatik gorako erre-
pertorioa joko dutela adierazi du

Arroyok. Plazako ekitaldia ez ezik,
kalejira ere egiten dute elkartez
elkarte. Arroyoren esanetan, Txan-
txibiri abestia da jendeak gehien
eskatzen diena. Nobedaderik ez,
baina azken urteetan estreinatu-
tako pieza batzuk jotzen jarraitu-
ko dute: Debako martxa, adibidez.
Errepertorioan ez dira faltako Elo-
rrioko martxa edota Donostiakoa
ere. Musika doinuetan ez, baina
pausuen koreografian aldaketaren
bat egingo ei dute. 

Entseguak, kalean
Kalean egin dituzte entseguak Dan-
borradako parte-hartzaileek. Arro-
yok dioenez, leku itxian zarata
oztopo bihurtzen da. Udak eta
eguraldiak entseguetan eragina
izaten dute, beraz. Edozelan ere,
aurten ere danbor hotsa entzun-
go da Elorrion. Bihar izango da
lehenengo saioa, eta irailaren 9an
bigarrena. Horretan, umeek irten-
go dute plazara, arratsaldeko
17:00etan.

70 lagunek 
astinduko dituzte

barril eta danborrak

Plazako ekitaldia ez
ezik, kalejira ere

egiten dute elkartez
elkarte

Elorriar batek arrazadun lau
zaldi erakutsiko ditu azokan

Domekan Euskal Herriko nekaza-
ritza produktuen eta abereen era-
kusleiho bihurtuko da Ferialekua,
Abere eta Nekazaritza Azokaren 29.
aldian. Abereen artean, Angel
Carrasco elorriarrak Espainiako
arraza garbiko lau zaldi erakutsi-
ko ditu. Zaldiak afizioagatik ditue-
la dio eta bere helburua ez da
eurak saltzea, jakingosea asetze-
ko erakustea baino. Orain dela
hamar urte ere parte hartu zuen
azokan eta bisitarien artean ikus-
mina eragin zuela gogoratu du. 

Mendraka auzoko larreetan
hazi ditu lau zaldiak eta urteak joan
ahala estimu handia hartu die.
Muntatzeko zaldiak dira denak,

Espainiako arraza garbikoak eta
bakoitzak bere izena du:  Obispo
(hamar urte), Bronco (zortzi), Chi-
leno (bost) eta Gatopardo (hiru).
Norbaitek zaldiren bat erosteko
interesa erakutsiz gero, eskaintza
entzuteko prest dagoela dio, bai-
na printzipioz ez dituela saldu
nahi adierazi du.

Borja Alberdi elorriarrak ere
zaldiak erakutsiko ditu aurten,
baina arabiar arrazakoak, baita
gurutzatutako zaldiak ere. Ani-
malia horiez gainera, urtero legez,
behi, idi, asto eta bestelako abe-
reak ere batuko ditu azokak,
10:00etatik aurrera.

Nekazarien 70 postu
Nekazaritza postuei dagokionez,
Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafa-
rroatik etorritako 70 postu bana-
tuko dira Ferialekuan. Ogia, gaz-
ta, bitxiak, pilota… Denetariko
produktuak egongo dira salgai.
Nobedadeetako bat, andoaindar
batzuek salduko duten hortxata
zukua izango da.

Behi, asto, behor eta gainerako abereen artean Angel Carrascok
Espainiako arraza garbiko zaldiak erakutsiko ditu Ferialekuan

Mendraka auzoko
larreetan hazi ditu
zaldiak eta estimu
handia hartu die
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Rock kontzertuak nagusi:
Durangaldekoak eta Bebe
Jaietako lehenengo kontzertuak
Elorrioko bertoko talde bik eskai-
niko dituzte gaur; Namek Planet
eta Gorantz Erori proiektua izan-
go dira txosnetan, 23:00etatik
aurrera.

Namek Planetek etxean joko
du iaz Banden Lehia irabazi eta
aurten BBK Live jaialdian kontzer-
tua eskaintzeko aukera eduki eta
gero. Maketa bat eta Paradisua
izeneko diskoa grabatu ditu lau-
koteak. Euren ostean, iazko udaz-
kenean lehen pausuak eman
zituen Gorantz Erori proiektua
izango da oholtzan, Elorrio eta
Durangoko musikariekin.

Durangaldeko musika entzu-
teko hurrengo aukera bigarren

barikuan izango da, gaztetxean.
Ghertzainak taldea –Hertzainak
talde oiharen kantak jotzen ditu–
eta The Mockers hirukote duran-
garra ariko dira.

‘Un pokito de rocanrol’
Txosnaguneko bigarren asteburu-
ko gonbidatua Bebe abeslaria
izango da. Extremadurakoa da
baina Lekeitiotik etorriko da, bi
egun arinago kostako herrian joko
baitu. Zapatuan ariko da Elorrion
Bebe, 23:00etan hasita. Un poki-
to de rocanrol bere disko berrie-
neko kantak ekarriko ditu. 

Bestelako estiloak ere egon-
go dira. Gaur gaztetxean  Sum-
mum Art eta Kogollo Party Krew

dj egongo dira, musika eta iku-
sentzunezko efektuak nahasten.
Bihar, The Last Strengh eta Bella-
tor taldeak. Urarkan bihar Tony
Ronal abeslaria eta guateke fes-
ta edukiko dituzte. Arriolan
antzerki musikala eta tangoa
eskainiko dituzte.

Irailaren 8an txosnagunean ariko da Extremadurako abeslaria

Gaur Namek Planet
eta Gorantz Erori

poiektua izango dira
txosnetan,

23:00etatik aurrera

Tortilla txapelketa antolatu dute
aurten Koadrilen Egunerako
Aldatsekuan 09:00etan hasiko dira koadrilei bazkarirako mahaiak eta aulkiak banatzen

Koadrila gazteenak lehenengoz,
jubilatuen elkarteak urteroko euren
mahai luzeagaz, batzuk betiko txo-
koa hartuta, su txiki eta handiak
nonahi... Adin guztietako koadri-
lek eta euren kamiseta kolore-
tsuek paisaia berezia sortzen dute
urtero Koadrilen Egunean. Azken

urteotan 1.500 aulki alokatu izan
ditu udalak, eta horiez gainera,
udalarenak ere jartzen dituzte.
09:00etan hasiko dira aulkiak eta
mahaiak banatzen Aldatsekuan.
Astelehena egun osoko jai eguna
izango da aurten ere.

Aurten, bazkaritarako ohikoa
izaten den paellaz gainera, pata-
ta tortillak ere egingo dituzte koa-
drilek, lehenengoz antolatu duten
tortilla txapelketarako. Eguerdiko
14:00ak aldera hasiko dira bazkal-
tzen, eta ordu hori ipini dute tor-
tillak aurkezteko. Bazkalostean
Jon Zabal ilusionista eta menta-
listaren saioa edukiko dute Alda-
tsekuan bertan. 18:00ak inguruan
mahaiak batu eta parranda giroan
plazara jaisteko momentua izan-
go da. Koadrilen kalejira girotzen
txaranga bi ibiliko dira Berriotxoa
kalean behera; Txarantukada
Masaranduba eta Samasiku 
taldea.

Plazan batuta, koadrilen arte-
ko jokoak hasiko dituzte 19:00etan.
Parte hartze handiko jokoak iza-
ten dira urtero; iazkoan, esatera-
ko, 20 taldek parte hartu zuten.
Jokoen ostean, dantzarako eta
parrandarako aukera egongo da
plazan eta txosnetan; plazan, Abi-
ba disko festa edukiko dute ilun-
tzean eta gauean. Txosnagunean,
ostera, Unsain taldearen errome-
riaz gozatu ahalko dute iluntzean
eta afalostean ere. 

Plazan batuta, 
koadrilen arteko

jokoak hasiko 
dituzte 19:00etan 

Azken urteotan
Elorrioko Udalak

1.500 aulki 
alokatu izan ditu
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“Parte-hartzea
islatu gura izan
dut; fauna osoa”

Herriko kale bazterretan zure kartela ikusi-
ta, bereziak izango dira aurten Ferixa Nau-
sikoak.
Norberak egindako lana bazter guztietan
ikusita... Sentsazio arraroa sortu zait bai, bai-
ta poza ere! 

Zorionak emango zizkizuten. Hala ere, kri-
tikarik heldu zaizu?
Kritika onak dira jaso ditudanak. Inguruan
gustatu izan zaie egindako kartela. Kalean
ere asko zoriondu naute. 

Atarian geratu izan zara azken urteetan, hala
ere, aurten, zurea izan da kartel aukeratua...
Lau-bost urtean aurkeztu izan naiz Elorrio-
ko jaietako kartel lehiaketara. Jakin izan dut
finalisten artean geratu izan naizela, baina,
aurten lortu dut saria lehenengo biderrez.
Urteetan atarian geratu naiz, eta ohitura
bihurtuta zegoela-eta, ez dut pentsatu  ira-
baziko nuenik, baina, lortu dut irabaztea eta
sorpresa pozgarria hartu dut.

Zer erakutsi gura izan duzu jaietarako kar-
telagaz, hainbat zapatilagaz? 
Ideia iaz sortu zitzaidan, baina, ez nuen
garatzeko aukerarik eduki. Azkenean, bide
berri batetik jo eta beste kartel bat aurkeztu
nuen. Aurten iazko ideia hari heldu diot: Elo-
rrio ezagutzeko sortutako ibilbidearen ezau-
garria hartu dut abiapuntu, baldosa. Ikusi
dut askok egiten dutela ibilbide hori, berto-
koek zein kanpotik datozenek. Eta uste dut
herria ezagutzeko gonbitea egiteko modua
dela zelanbait. Horren inguruko oinekin,
guztion parte hartzea islatu gura izan dut;
herriko fauna osoa. Jaietara gonbidatzeko
modua da.

Asko kostatu zaizu?
Denbora faltagatik albo batera utzi nuen iaz,
eta aurten denbora gehiagogaz hartu dut. Egia
da kartelak aurkezteko data txarto apunta-
tu nuela agendan, eta denboraz justu ibili
naizela berriro ere, baina... 

Zelan bizi dituzu zuk Elorrioko Ferixa Nau-
sikoak?
Batez ere herrikook batzen garen egun horiek
ditut nik gustuko, asteburuan batzen den

arren jende gehien.Koadrilen Eguna, adibi-
dez,  egun polita da; giro berezia sortzen da.
Beste puntu bat, beste kolore bat dute egun
horiek, eta modu berezian bizi ohi ditut.

Parte hartzen duzu jaietan...
Gaur egun, egunez parte hartzen dut gehien-
bat. Lagun artean pasatzen ditut Ferixa Nau-
sikoak, ahal den neurrian, behintzat. Gauez
ere irtetzen dut, baina, iruditzen zait gauez
jai guztiak direla berdinak, Durango, Elorrio...
Gazteago nintzenean gehiago irtetzen nuen
gauez eta gero egunean zehar... Lo!

500 euroko saria irabazi duzu. Zatiren bat
gordeko duzu Ferixa Nausikoetararako...
(Barrez)Faktura asko dago ordaintzeko, bai-
na, zatiren bat... Egia esan ez dut pentsau
zertan erabiliko dudan diru hori.

Zer da jaietan gehien gustatzen zaizuna?
Nekazaritza feriak eta abelburu erakuske-
tak bisitari asko batzen du; baita danborra-
dak ere. Baina, aurretik aipatu moduan,
Koadrilen Eguna, Sukalki Jaia. Horiek gus-
tatzen zaizkit gehien. 

Eta zeozer kenduko zenuke jai egitarautik
horretarako aukerarik emanez gero?
Kendu? Ez! Gustuen arabera koloreak ere!
Denontzako zeozer egon behar da jaietan.
Ahal izanez gero ekitaldiak gehituko nituz-
ke! Baina, gaur egun bizi dugu egoeragaz...

Zelan gonbidatuko zenituzke elorriarrak zein
kanpotik etorri daitezkeen bisitariak Feri-
xa Nausikoetan parte hartzera?
Barrutik sortu behar den gauza da hori. Izan

ere, bakoitzak bere erara bizi ditu jaiak. Ani-
matu, animatu gura nuke jendea Ferixa Nau-
sikoetan parte hartzera. Hainbat ekitaldi
batu dituzte prestatutako jai egitarauan eta
bizi dugun egoera ekonomiko honetan alai-
tasun pixkat ez da txarto etortzen. Jai giroa
ez da faltako!

Elorriotik kanpo, beste herri batzuetako
kartel lehiaketetan parte hartu izan duzu
inoiz?
Ez. Gogoz nago, baina, ez dut inoiz parte har-
tu. Denbora ere behar da horretarako, bai-
na, orain litekeena da saiatzea. 

Ferixa Nausikoak iragartzeko zuk aurkez-
tutako kartela aukeratu izanak horretara ani-
matuko zintuen.. 
Egia esan bai! Beste herri batzuetan eratu-
tako lehiaketetan ere parte hartzera anima-
tzen zaitu horrelako sari bat lortzeak.

Leyre Balerdi da (38 urte, Elorrio) aurtengo kartel 
lehiaketaren irabazlea, urteetan finalista izan ostean

“Inguruan gustatu 
izan zaie egindako 

kartela. Kalean ere asko
zoriondu naute ”

“Batez ere herrikoak
batzen garen egun horiek
ditut gustuko, asteburuan
batu arren jende gehien ”

“Beste herri batzuetan
eratutako lehiaketetan ere
parte hartzera animatzen
zaitu horrelako sari bat

lortzeak”
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AISIALDIA auzorik auzo

Historia eta ondasun aberatsa du San
Agustinek, milurteko elizaren magalean
Elorrioko Aramiño, Beriozabaleta eta Arauneta auzoetan zehar doazen elizbideek San Agustinen
bat egiten dute. Orain pasialeku direnak, hilen kanposanturako prozesiorako bideak ziren antzina

San Agustin auzoa ezagutu beharreko
tokia da. Auzoko jaiak amaitu berri-
tan, merezi du jaietako zapia kendu

eta mendiko oinetakoak jantzita berriro buel-
tatzea. Historia aberatsa du, bitxikeriaz betea,
eta oraindik zutik dauden eraikin historikoei
zein dagoeneko desagertuta daudenei esker,
mendeetan zehar eraikitako izaerari eusten
dio, bizi-bizirik. 

San Agustin Etxebarria eliza gotikoa, 1500
urte ingurukoa, aurretik toki berean zegoen
eliza erromanikoaren gainean eraiki zuten.
Eliza erromaniko hori 1053an fundatu zuten
Munio eta Leguncia senar-emazteek , Duran-
goko kondeak eurak. Munio eta Leguncia-
ren gorpu momifikatuak elizari lotuta dagoen
San Martin eta Santa Marina kaperan ikusi
ahal dira baita gaur egun ere. 

Aipamen berezia merezi dute Aramiño,
Berriozabaleta eta Arauneta auzoak zehar-
katuz elizan amaitzen diren elizbideek ere.
Sasoi batean, auzoetan hildakoak eliza ostean
dagoen kanposantura eroateko bideak ziren:
“Elizbideek bizitza heriotzagaz lotzen zuten”,
azaldu du Rikardo Ajuria Olazar auzo elkar-
teko kideak. Abadeak elizara heldu aurretik
dagoen Gurutzeberri (XVII. mende amaie-

rakoa) guruztokian  itxaroten zion auzoeta-
tik zetorren prozesioari eta denek batera osa-
tzen zituzten elizara arteko azken metroak.
Gaur egun, funtzio erlijiosoa galduta, aipa-
tutako auzoak oinez ezagutzeko ibilbide
ezin aproposagoa osatzen dute elizbideek.

San Agustinen erlijioari lotu bako bes-
te hainbat ondasun ere badaude, elizaren
atzealdean dagoen teilategia esaterako.
Oraindik zutik jarraitzen duten harrizko
zutabeek eta horma zatiek teilategiaren balio
historikoari eusten diote. Elizaren jabetza-

koa zen teilategia jabetza pribatura pasatu
zen Karlistaden ostean (XIX. mendean) Juan
Alvarez de Mendizabalen desamortizazio
prozesuari jarraituta.

San Agustinen zegoen ola zaharrak ere
merezi ditu lerro batzuk, dagoeneko haren
arrastorik ez dagoen arren. Orain hogei urte
inguru bota zuten pasealekua egiteko.
1484koak dira ola zaharreko lehenengo pla-
noak. Hain zuzen, ola zaharra bota zenean
sortu zuten Olazar elkartea, auzoko onda-
sunen alde lan egiteko helburuagaz. 

San Agustin Etxebarria
eliza gotikoa, aurretik

toki berean zegoen
eliza erromanikoaren
gainean eraiki zuten

Auzoak oinez
ezagutzeko ibilbide
ezin aproposagoa

osatzen dure
elizbideek

Oraindik zutik 
dauden harrizko

zutabeek teilategiaren
balio historikoari

eusten diote 

Gurutzeberriko guruztokia.

Eliza osteko teilategia.



Argitu da, behingoz, uda honeta-
ko sekreturik sakratuena. Azke-
nean Lopez Lehendakariak iraga-
rri dau zein egunetan emongo
dogun gure bozka Hauteskunde
Autonomikoetan, eta duranga-
rrontzat oso seinalatua dan egu-
nean jarri ditu: urriaren 21ean, San-
faustoen amaiera egunean. Data
horretan amaituko al dira baita be
Jaurlaritza honen arduragabeke-
riaren jai etengabeak? Euren iru-
dia administratzeko gobernua
bukatuko al da? Hala bedi. Edo-
zelan be, PSEren estilo baldarrari
jarraiki, oraingo honetan barriro
be lanak nahierara egin dabez.
Hilabeteak emon dabez Hautes-
kundeak aurreratuko ez zirela
aldarrikatzen, eta, beste hainbes-
tetan bezala, ukatze hori profezia
bihurtu da. Ohituta gagoz. Aurre-
ko batean PPgaz gobernua lortze-
ko akordiorik egingo ez ebela zin
egin eben, eta dagoeneko hiru
urte pasa dira... Esaten dabena,
nork sinistu orain? Euren berbak
ez dauka inolako seriotasunik,
daukaten fidagarritasun maila
hutsaren hurrengoa da.

Aldamenean Ezker Abertza-
learen marka barria be izango
dogu. Pozgarria da Hauteskunde
honetan joera politiko guztiek
askatasunez eta berdintasunean
parte hartu ahal izatea. Horrek ez
dau esan nahi hainbat urtetan
bizi izandakoa ahaztuko dogu-
nik. Gure printzipio demokratikoei
sendo  eutsi deutsegunok, era guz-
tietako indarkeriak salatu dogu-
nok, bake-bidean konpromiso zin-
tzoa daukagunok, urteetan zehar
irainak eta erasoak jaso ditugunok
ez dogu onartuko demokrazian
jaiobarriak direnen inolako tuto-
retzarik. Ehun urtetik gorako ibil-
bide demokratiko eta baketsua
daukagu jaraunspen gisara, eta
sustraiok zuhaitza sendo orekatzen
dabe.

Urriaren 21ean aukeran izan-
go doguz lau joera nagusi. Bate-
tik, PPren atzeraeragin autonomi-
koa, 35 urteko ibilbidea atzera egi-
teko. Bestetik, PSEren irudi-
administrazioa eta berba-hutsen
proposamena. Hirugarren, jeltza-
leei irabaztea helburu bakarra
daukan Ezker Abertzalea. Eta gure
Aberri bakarra, Euskadi, aurrera
ateratzeko proiektua daukan EAJ.
Jaun-andreok, zein izango da zuen
aukera?
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Bizkaiko udalen egoera
ekonomikoa. Prentsa oharra
El País egunkariak gaur (abuztuak 14) argitaratu duen albis-
teari erantzun nahi diogu prentsa ohar honen bidez. Aipa-
tutako albisteak honako titularra ageri du País Vasco edizio-
ko 3. orrian: “Catorce Ayuntamientos han solicitado ya auxi-
lio financiero a las Diputaciones”. Segidan, Bizkaian halako
eskaerarik ez dela izan zehazten du artikuloak, nahiz eta
Aldunditik mailegu berria eskatzeko aukera eskaini den.

Bizkaiko Bilduk argitu nahi du Bizkaian badirela egoera
ekonomiko larrian dauden udaletxeak eta Aldundiak aurkez-
tu duen programak eskaerarik jaso ez badu, ez dela udalek
laguntzarik behar ez dutelako, baizik eta Aldundiak proposa-
tzen dituen neurriak ez dielako udal horien beharrei erantzu-
ten. Izan ere, Aldundiaren ‘laguntza’ planak herriak epe ertai-
nera gehiago zorpetzeko arrisku handia du.

Gipuzkoko Aldundiaren kasuan, eman diren maileguak
Foru Funtsari zor zaion dirua bueltatzeko izan dira eta ez dira
izan udaletxeak kinka larritik libratzeko urgentziazko neurriak.
Aldiz, Bizkaian, hainbat herri dira eguneroko funtzionamen-
duari eusteko zailtasunak dituztenak eta Aldundiak ezarri dituen
baldintzak ez dira, inolaz ere, egoerari buelta emateko irten-
bide egokia. Kontuan izan behar da Aldundiaren programak
finantza erakundeen ordainketak beste edozein ordainketa-
ren gainetik lehenesten dituela. Hau da, lehenengo bankuei
ordaindu behar zaie eta ondoren, hornitzaile, langile eta gai-
nontzekoei. Neurriak arrisku handia du, udalen egoera zein
den ikusita, oso litekeena baita udaletxeen esfortzua bankuen

mailegu berria ordaintzera bideratzea soilik eta aurreko zorrak
bere horretan jarraitzea. 

Halako neurriak hartu aurretik, beharrezkoa da Bizkai-
ko Aldundiak herrietako egoeraren inguruko azterketa sako-
na egitea, herrietako ordezkariekin batera, mahai berean ese-
rita. Gipuzkoako eta Arabako Aldundiek bilerak deitu dituz-
te, alkateekin batu dira eta Rajoyk Madriletik agindu dituen
murrizketak nola eragingo dieten azaldu zaie udal ardura-
dunei.

Aldiz, Bizkaian ez da halakorik egiteko asmorik agertu eta
Bilduren udal karguek prentsa bidez jaso dugu soilik Bilbao
jaunaren berri. 

Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiari egoeraren larriaz jabetu
dadila eta herriekin batera egiazko laguntza plana osa deza-
la eskatzen diogu.

Bizkaiko Bilduk uste du Aldundiak bere egin behar due-
la kiebra egoeran dauden udalen zorra. Bilbao jaunari eta bere
lan taldeari ez zaio betebehar ezezaguna egingo, aurretik ere
gauzatu izan den neurria baita. Ez da ahaztu behar, gainera,
herrietako finantza egoeraren kontrola Aldundiari dagokiola
eta honek arduragabe jokatu duela hainbat udal modu jasan-
gaitzean zorpetu direnean edo maileguak baldintza onarte-
zinetan eskatu dituztenean.

Bizkaiko Bildu
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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
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Indartsuen artean muturra sartu
dezakeela erakutsi du Kulturalak

Husna berdindu arren, liga-
ko estreinako partidua
nota onagaz gainditu zuen

Kulturalak joan zen asteburuan.
Hirugarren mailan, play off pos-
tuetarako borrokan egon behar-
ko lukeen Beasainek bisitatu zuen
Tabira. Mikel Agirregomezkorta
entrenatzailea oso gustura ager-
tu da bere mutilek erakutsitako-
agaz: “Baloiaren jabetza geurea

izan zen eta partiduko pisua ero-
an genuen. Jokalarien portaera ere
bikaina izan zen. Denboraldian
zehar jarraitu beharreko bidea
zein den ikusteko balio izan zigun
partiduak”. Baina bakarra aurkitu
dio taldeari: “Azken metroetan
presakaegi jokatu genuen eta
ezin izan genuen golik sartu”.

Agirregomezkortak bigarren
denboraldia izango du Kulturala

entrenatzen eta, iaz legez, one-
nen artean borrokatzea da tal-
dearen helburua: “Play off pos-
tuetan edo asko jota haietatik
partidu batera edo bira manten-
tzen saiatuko gara. Badakigu
hirugarren mailan talde botere-
tsu asko daudena, baina gu
lanerako prest gaude”. 

Sei jokalari fitxatu dituzte
helburu horiek gauzatzeko. Oro

Durangoko Kulturaleko aurtengo taldea, uztail amaieran Tabiran egindako aurkezpenean. 

Ligako estreinako neurketan husna berdindu du Beasainen aurka, itxura ona emanda

“Denboraldian jarraitu
beharreko bidea zein
den ikusteko balio izan
zigun partiduak”

Leioa taldetik etorri da.
Urte bian bigarren ate-
zaina izan den Unai
Rodriguez Iurretakora
joan da. Taldeak irteera
eman dio jokatu dezan.
Hutsune hori betetzeko
fitxatu dute Mikel Arri-
bas. Azken urteetan ate-
zain titularra izan den
Garikoitz Basaurirekin
lehiatu du postua 23
urteko gazteak.

- Mikel Arribas
- 23 urte
- Atezaina

Gernika taldetik ekarri
dute.  Joseba Garcia
aurrelaria airez indartsua
bada eta baloia babes-
teko ahalmena badu,
Endemañok azkartasu-
na eta bizitasuna ditu
ezaugarri nagusi. Aurre-
lari biak bata bestearen
osagarri izan daitezke.
Gainera,  oso gaztea
denez, oraindik garape-
nerako tartea du.

- Iñigo Endemaño 
- 19 urte
- Aurrelaria

Leioa taldetik dator. Era-
sora begira jokatzen du
eskuin hegalean. Txikia,
azkarra eta abila da. Gai-
nera jaurtiketa ona du.
Eskuin hegala da bere
ohiko postua, baina
ezkerret ik jokatzeko
kapaz ere bada. Ez da
jokalari garaia, baina
buruz erremate ona du,
hein handi batean jauzi
handia duelako. 

- Eneko Casado 
- 28 urte
- Erdilaria

Jokalari hau izan da tal-
dera batzen azkena.
Orain aste bi fitxatu dute
Lemoa taldetik. Zentral
jokatzen du. Talde asko-
tan aritu da, baita Euskal
Herritik kanpora ere, eta
esperientzia handia du.
Esperientzia hori oso
baliagarria izan daiteke
Kulturala bezalako talde
gaztean. Ondo molda-
tzen da aireko jokoan.

- Gorka Martinez
- 30 urte
- Defentsa

Eibar B taldean aritu zen
iaz eta Beasainen ere
jokatu du. Postu baten
baino gehiagotan joka-
tzeko ahalmena du, bai-
na berez erdilaria da eta
Ander Pinilligaz parteka-
tu beharko du zelai erdi-
ko postua. Oraindik gaz-
tea izanagatik, esperien-
tzia zabala du eta Biga-
rren B mailan Sestao
taldeagaz jokatu du.

- Asis Peña 
- 24 urte
- Erdilaria

Eibar B taldetik ekarri
dute. Eskuin hegalean
edo zentral joka dezake.
Iñigo Carro Amorebieta
taldera joan da eta hark
utzitako hutsunea bete-
tzeko ardura izango du.
Jokalari gaztea da orain-
dik eta Carroren antze-
rako dohaiak ditu. Hega-
letik taldeari erasoan
laguntzeko ahalmena
ere badu.

- Jon Varela 
- 23 urte
- Defentsa

har, zelaiko posturik gehienak
indartzen saiatu dira. Taldea iaz
baino “apurtxo bat konpentsa-
tuagoa da”, Agirregomezkorta-
ren ustez. Beasainean kontrako
partiduan titular jokatu zuten
aurtengo fitxaketa bik: Jon
Varelak eta Eneko Casadok.
Asis Peña eta Iñigo Endemaño
bigarren zatian zelairatu ziren.

Harrobiarengan konfiantza
Kulturalaren gazte mailako sei
jokalarik nagusiekin egin dute
aurredenboraldia eta horietako
bost lehenengo taldean geratu
dira: Jon Galarza eta Beñat
Arruabarrena defentsak, Lander

Olaetxea etra Beñat Alberdi
erdilariak, eta Mikel Abad aurre-
laria. Joseba Valladares erdila-
riak Iurretakon jokatuko du aur-
ten Kulturalak utzita.

Agirregomezkortak argi utzi
du gazteei minutuak emateko
prest dagoela: “Kontuan hartzen
ditugu. Gazteenetik Hirugarren
mailara salto handia dago, baina
ondo entrenatzen ari dira. Maila-
ra egokitzen direnean minutuak
izango dituzte. Lehen taldean
geratu dira, ez beste aukerarik
ez zegoelako, benetan balio
dutela uste dugulako baino”.

Bihar Getxo talde igoberria-
ren aurka jokatuko dute ligako
bigarren neurketa. Ez da maila-
ko areriorik gaitzenetakoa, baina
Kulturaleko entrenatzailea ez da
fidatzen: “Ehuneko ehuna eman
ezik edonoren kontra galdu dai-
teke. Guk badakigu gure zeregi-
na zein den”. J. D.

“Minutuak izango
dituzte gazteek mailara
egiten direnean”

Fitxaketak
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Amaitzen ari da abuztua eta gure talde gehientsuenak buru
belarri sartuta daude aurredenboraldian. Talde guztiek orain
bizi dituztenak momentu garrantzitsuak dira. Prestaketa on
batek denboraldi luzea modu hobean igarotzeko indarra ema-
ten du. Momentu gogorrak izaten dira jokalarientzat baina
ezinbestekoak dira prestaketa fisiko eta taktiko hauek. Den-
boraldian zehar taldea izango denaren oinarri bilakatuko dira.

Tabirakoko mutilen talde nagusia, aurten ere, Lehenengo
mailan izango da eta iazko denboraldia ez errepikatzeko alda-
keta sakonak egin dituzte taldean: entrenatzailearengandik
hasita —Tomas de Castro bueltatu da taldea zuzentzera—,
jokalari berrietara. Horien kasuan, garrantzitsuenak Oinatz
Menikaren itzulera eta Zornotzatik datozen Carlos Diego
hegalekoa eta Forto pibota. Aurtengo taldea askoz gogorra-
goa da eta joan zen urtekoak ez luke errepikatu behar. Talde-
ak itxura ona du, baina lana gogoz egin beharko dute.

Nesken taldean ez da aldaketa handirik egongo eta, joan
den urtean denboraldi ona burutu ondoren, aurten goiko pos-
tuetan egoteko taldea dela konfirmatu nahiko dute. Aurreko
denboraldiko taldea oinarritzat hartuta, gazte mailatik datozen
jokalarien laguntza eta indarra izango dute lagun. 

Zornotza taldea goitik behera aldatu da eta oraindik ez
dauka taldea itxita eta pibot eta hegaleko baten bila dabiltza.
Momentuz, Carreto, Zorrozua, Duque, Arteaga, Anasagasti
Izkarari, Iker Salazar basea, Mario Tobar pibota eta Toni
Lorenzo hegalekoa gehitu zaizkie.

ADITUAREN
TXOKOA

Unai Zamalloa
Saskibaloi entrenatzailea

Denboraldi hasieran

Film batean agertuko dira
sokatiralariak, Taiwanen

Abadiño Sokatira Taldeko
hamar tiralari Taiwanera
(Asia) joango dira irailaren

28an, Taipein sokatirari buruz gra-
batuko duten film batean parte har-
tzeko. Badaiotz taldeko (Gasteiz)
sokatiralariak ere gonbidatu dituz-
te.

Hiru grabaketa egun izango
dituzte: irailaren 30a eta urria-
ren 1a eta 2a. Filmaren ekoizle-
ek Edu Mendizabal abadiñarren
entrenatzaileari esan diotenez,
emakumezko sokatiralari baten
istorioa izango da kontakizuna-
ren ardatza. Filmaren une bate-
an, Txinako selekzioak munduko
talde onenaren aurka (Euskal
Herriko selekzioa) neurtuko ditu
indarrak final batean, eta eszena

Sokatirari buruzko film bat grabatuko dute Asiako irla handian eta
Abadiño Sokatira Taldeko hamar tiralari grabaketan egongo dira

horien grabaketan parte hartuko
dute Abadiño tiralariek.

Otsailean, Eskoziako mun-
duko txapelketan eman zieten
lehenengoz filmaren berri Txina-
ko selekzioko ordezkariek:
“Esan ziguten, baina kontua hor-
txe geratu zenez ez genion kasu
handir ik egin”,  gogoratu du
Mendizabalek. Uztailean Txinako
hiru tiralari Euskal Herrira etorri
ziren hamabost egunez, Abadi-

Irailaren 30ean eta urriaren 1ean eta 2an izango dituzte grabaketa saioak. G.Larrinaga

Filmak emakumezko
sokatiralari baten
istorioa kontatuko du

ñoko Sokatira Taldeagaz entre-
namendu saioak egitera.
Orduan, berriro aipatu zieten fil-
maren asmoa. Abuztu hasieran
filmaren ekoizleek deitu zieten
eta asmoa gorpuztu egin zuten.

Mendizabalek onartu due-
nez, ez dakite zehatz zer eskatu-
ko dieten. “Gu badaezpada
sasoiko joango gara”. Denboral-
di aurreko prestaketa hilabetez
aurreratu dute eta dagoeneko
hainbat entrenamendu saio egin
dituzte abuztuan.

Txinako sokatira selekzioa
munduko indartsuenetakoa da.
Eskozian munduko txapeldun
izan ziren emakumeak, eta gizo-
nek Abadiñoren kontra galdu
zuten. J. D.

Auzotarrekin
ospatu zuen
brontzea Undak
2012ko abuztua sekula ez du
ahaztuko Maider Undak. Lon-
dresko Olinpiar Jokoetan bron-
tzezko domina irabazi zuen borro-
ka librean. Euskal Herrira bueltan
omenaldi beroa jaso zuen Oletan.
Lore sorta eta peluxezko ardia
oparitu zizkioten, besteak beste.
Aurreskua eta Xabier Amurizaren
bertsoak ere eskaini zizkioten.

Europako Radical Masters txa-
pelketako bosgarren lasterke-
tan, Austr ian,  mai la i tzela
eskaini arren, ez da oso gusto-
ra itzuli Euskal Herrira Igor
Urien pilotua. Bi txanda pun-
tuagarrietako lehenengoan,
euripean eta zirkuitu bustian,
erakustaldia eskaini zuen aba-
diñarrak eta bigarren sailkatu
zen. Bigarren txandan, ordea,
matxura mekaniko batek las-
terketatik kanpora utzi zuen.
Ondorioz, Europako Radical
Masters txapelketa irabazteko
aukerak murriztu zaizkio. Txa-
pelketa amaitzeko lasterketa
bi geratzen dira: Donington eta
Kalatuniako lasterketak, urrian
eta azaroan.

Austriatik “zapore gazi-
gozoagaz” bueltatu dela adie-
razi du Urienek: “Bigarren
txandan, dena ondo zihoala
ematen zuenean, seigarren
martxa hondatu zen eta ezin
izan genuen konpondu. Dena
dela, pozik nago asteburuko
errendimenduagaz”. J. D.

Austrian, txanda
bitik bat ezin
amaitu Urienek

Lourdes Oiarbide arabarrak
(Beste Alde-Rent a Car-Orue
taldekoa) erlojupeko Espainia-
ko txapelketa irabazi eta urrez-
ko domina jantzi du gazteen
mailan. Kantabrian (Espainia)
izan zen txapelketa, joan zen
asteburuan, eta minutu batetik
gorako aldea atera zion biga-
rren sailkatuari. Ziortza Isasi
elorriarra (Ciclos Iturriaga-
Autos Elorrio) seigarren sailka-
tu zen. Txirrindulari biak Euska-
diko selekzioagaz aritu ziren.

Oiarbidek brontzezko
domina ere irabazi zuen errepi-
deko lasterketan. Eider Merino
taldekidea geratu zen bigarren
eta Sheyla Gutierrez errioxa-
rrak jantzi zuen urrea.

Espainiako txapelketa ira-
bazita, erlojupekoetan lehiatze-
ko dohai bereziak dituela era-
kutsi du beste behin Oiarbidek.
Uztailean Euskadiko txapelke-
ta irabazi zuen gazteetan, eta
berea izan zen maila guztieta-
ko denborarik onena, nagusie-
nak ere hobetuz. J. D.

Erlojupekoan 
ez du parekorik
Oiarbidek
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Durango M.T.B.

Iurretako bazterrak erakusten
ditu kofradien bideak 
Oso ibilbide erakargarria da mendi bizikletan
ibiltzea maite dutenentzat. Oiz eta Mugarra
aldetik ibiltzeko aukera eskaintzen du.

Durangon hasi arren, batez
ere Iurreta ezagutzeko ibil-
bidea da kofradiena. Iurre-

tako auzoak sei kofradiatan bana-
tzen dira, antzinako antolaketa ere-
du hartuta. Beraz, Durangotik
Iurretara jo eta Goiuriara igo behar-
ko da hasteko. 5,5 kilometro egin-
da, baso aldera eroaten duen bidea
hartu. Oizeko bidea jarraitu eta
Maumeko atarira  irteten den bidea
hartzea eskatzen du ibilbideak. Hor
Laixiar zelairako pista seinalizatua
agertzen da. Zelai hori gune esan-
guratsua da Iurretan, kofradietako
kideek urtero euren eguna ospatzen
dutelako bertan, iraileko bigarren
domekan.

Laixiarretik BI-3341 errepide-
ra joan behar da. Gorabehera asko-
dun bidea topatuko dute txirrin-
dulariek. Bakixa auzora ailega-
tzean, baserriak ezkerretara utzi eta
asfaltozko errepidea hartu behar da.
Muniketarako bidean agertu arte
eragin pedalei. Helburua  634 erre-
pidera irtetea izango da. Bernabei-
ti auzoraino jarraitu eta gorantza
bide teknikoa dago. Gibelatik gora
Marmoladarantz jo, baina Landa
Ederrara heldu aurretik Santa
Luziarantz hartu. 

BI-4331 bidea agertzean Oroz-
keta eta Santa Apolonia auzoak
pasatzen dira beheraka. Durango-
rako bidea azkenetan egongo da.

ZER IKUSI...

Landa Ederra

Laixiar zelaia

DISTANTZIA ZAILTASUNAIGOERA METATUAIRAUPENA

40 km Oso gogorra1.036 m4 ordu
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

Urteak pasa ahala, guruin edo glan-
dulek gero eta olio gutxiago bota-
tzen dute. Buru-azala sikatzen has-
ten da eta, horren ondorioz, ilea ere
bai. Ilea tindatzeko prozesuek, per-
manenteek edota lehorgailuek ere
gehiago sikatzea eragin ahal dute.
Hori guztia dela-eta, komenigarria
izaten da ileari distira emateko tra-
tamenduak lantzea. Hainbat pro-
duktu daude, baina etxean bertan
egindako produktu naturalak ere
kontuan hartu ahal ditugu.

Egin beharreko lehenengo urra-
tsa xaboi natural leunak erabiltzea
dela diote adituek. Xaboi mota
horiek ez dute ilearen keratina kal-
tetuko, eta gainera umeltzen lagun-
duko dute. 

GGaarrbbiittuu  eettaa  ggeerrookkooaakk
Horrez gain, ilea garbitu eta segi-
tuan ez askatzea gomendatzen
dute. Lehortzeko unean, kontu han-
diz eta era leun batean egitea
komeni ei da. Lehorgailua erabiltze-
kotan, distantzia apur bat eman
behar zaio.

EElliikkaadduurraarreenn  eerraaggiinnaa
Eguneroko elikadurak ere ba omen
du zerikusia ilearen egoeran.
Horregatik, elikagai hauek jatea
gomendatzen dute adituek: ogi eta
arroz integralak, fruta freskoak,
barazkiak, gorringoa eta gibela.

IIllee  ssiikkuueennttzzaakkoo
xxaabbooii  nnaattuurraallaakk
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AISIALDIA amalurra

Montevideo etorbideko obragaz, CONAMA
saria irabazteko hautagai da Durango
Etorbidean asfalto ekologikoa ipini dutenetik, airearen kutsadura murriztu egin dela adierazten dute Azterlanen datuek 

Durangoko Udalak Espainiako CONA-
MA (Congreso Nacional del Medio
Ambiente) lehiaketan parte hartu-

ko du aurten. Montevideo etorbidean egin-
dako obra aurkeztu du lehiaketara. Bidean
asfalto ekologikoa ipini dute, eta kutsadu-
ra atmosferikoa murriztea lortu dute modu
horretan. Hain zuzen ere, ibilgailuek isur-
tzen duten nitrogeno oxidoaren maila %50
gutxitu dela egiaztatu dute. Ecobide izena
dauka egitasmoak, eta Espainiako beste
udalerri txiki zein ertain batzuen ideiekin
lehiatzeko aurkeztu du udalak. Azaroaren
26tik 30era egingo duten kongresuan jaki-
naraziko dute irabazlea zein den. Herrita-
rrek botoa emateko aukera daukate web
honetan: www.premioconama.org.

Durangoko Udalak badauka esperien-
tzia lehiaketan. Iker Ocejak, Garapen Jasan-
garrirako Batzordeko buruak azaldu du
zergatik parte hartzen duten lehiaketan:
“Bost urte daramatzagu parte hartzen kon-
gresu honetan, beti ere jasangarritasuna-
ren alorrean Durangoko bizi kalitatea hobe-
tu nahian; aurrerantzean ere zentzu hone-
tan lan egiten jarraituko dugu”.

Montevideoko obra EAEn aitzindaria
dela diote aurkezpen-txostenean; Madri-
len edota Parisen probatu dute, esaterako.
Udalak Azterlanen laguntza eduki du ideia
garatzeko eta osteko emaitzak ikertzeko.
Antzeko ebaluaziorik inon ez dute egin
oraindik; urte eta erdiko ebaluazioa egin
dute Durangon. 

Eguzkiagaz, ahalmena handitu
Asfalto ekologikoak titanio oxidoa dauka.
Osagai horrek, gai kutsakorrak atmosfera-
ra botatzea oztopatzen du. Hau da, autoe-
tako ihes-hodiek isuritako kutsadura xur-
gatzeko ahalmena dauka asfaltoak. Eguz-
kiagaz ahalmen hori handitu egiten da,
gainera, emaitzen arabera. 

Trafiko handiko kalea
Montevideo etorbidea ibilgailuen trafiko
handiko kalea da. Horregatik erabaki zuen
udalak Ecobide proiektuari ekitea kalea
berriro urbanizatzerakoan. Urte eta erdiko
balantzearen ostean, asfaltoa egoera onean
dagoela ere egiaztatu dute Azterlaneko tek-
nikariek.

Ibilgailuek isurtzen
duten nitrogeno
oxidoaren maila 
%50 gutxitu dela

egiaztatu dute 

Asfalto ekologikoak
autoetako ihes-hodiek

isuritako kusadura
xurgatzeko ahalmena

dauka
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. 
174.500€-tik aurrera.
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.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna.
• 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. Lursailarekin.
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• 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. 
• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia,
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta
trastelekua.
• TXATXIENA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta despentsa. Balkoia. Ganbara eta garajea.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• 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.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MADALENA: 96 m2. Aukera. Saltzeko premia
berehalako lekualdatzeagatik. 4 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• MARTXOAREN 8KO: Azken etxebizitza estreinatze-
ko, beherapen handiagaz obrak likidatzeko. 2 logela.
Garaje itxia. 
• MARTXOAREN 8KO: beheko solairua 90m2-ko
terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia.
• MARTXOAREN 8KO: 93 m2. 3 logela eta 2 komun.
Osorik kanpora ematen du. Garaje itxia.  
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
301.979 € + bez. Garajea eta ganbara. 
• ZABALE: 99m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta
eskegitokia.Balkoia eta garajea. Trastelekua aukeran.
• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 logela. 3 terraza.
2 komun. Garajea. Azkeneko solairua. Eguzkitsua.
Ikuspegi politak.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.
- Logela bakarra, garajea, ganbara 185.000€ + bez
- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€ + bez
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€ + bez

• ASKATASUN ETORBIDEA: 108m2. Erdi berria. 
3 logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia,2 komun,
garajea eta ganbara. Balkoi oso haundia etxebizitza
guztian zehar.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea balkoiarekin eta 2 komun. Garajea
eta ganbara. Erdi berria.
• SAN ROKE: 79m2. 3 logela, egongela,sukaldea,
komuna eta 2 balkoirekin. Eguzki ugari eta ikuspegie-
kin. Berriztua. Berehala bizitzera joateko.
• ALLUITZ-ASKATASUN: 76m2. 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• TABIRA: erdi berria.  50m2. Logela,egongela,
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• MADALENA: erdi berria. 50 m2. Logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eskegitokia.
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. 
• LANDAKO – TXIBITENA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea.
• 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.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea 
eta trastelekua. Balkoia. 
• MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela 
eta sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea 
eta trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiarekin,
2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea.
• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. Garajea
aukeran.
• 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.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• SAN INAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Etxe osoak
kanpora ematen du. Garajea eta trastelekua.
Igerilekuarekin.
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• 2 logelako apartamentua. Egongela, komuna,
sukaldea eta despentsa. 114.000€. Berriztatzeko.
• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.
Berehalako banaketa. 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukalde amerikarra.

LEKEITIO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela terrazare-
kin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Ikusgarria.

BERRIZ
• 3 logela, 2 komun, sukaldea eta egongela. Garajea
eta ganbara.

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.

LUR SAILAK SALGAI
IURRETA
• 2.000 m2-ko lursaila salgai. Leku zoragarria.
Sarbide ona.
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruitarbolekin.

OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka
ondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati
bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.

ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK SALGAI
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria
salgai.Nekazalturismo edo landa etxe izateko
aproposa. Ikuspegi politak.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
186.000€

• ERMODO: erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Eguzkitsua. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: erdi berria. Apartamentua. 10 m2-ko
terraza. Garaje itxia.
• ABADIÑO: 83 m2. Erdi berria. 2 logela, 2 komun,
egongela balkoiarekin eta eskegitokia. 210.000€.
• ZABALE: 3 logela, 2 komun eta egongela terrazare-
kin. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• JESUITAK: 3 logela, 2 komun, sukaldea eskegitokia-
rekin eta egongela terrazarekin. Ganbara. Garajea.
Eguzkitsua. Berriztatua.
• IURRETA: 3 logela,egongela eta sukalde handia.
Terraza. Igogailua. Berogailua. 174.300€.
• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia. 66.000€.
• IURRETA: berria estreinatzeko. 2 logela, 2 komun,
egongela handia eta sukaldea eskegitokiarekin.
Garajea aukeran. 199.000€.
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. 2. solairua. Berogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. 155.000€.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua. Bizitzen sartzeko moduan. Ikuspegiekin.
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara. 210.400€. 
• OÑITURRI: Ezkurdi. Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua.
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 autorentzako
garajea.
• SAN ROKE: 80m2. 3 logela. 2 Terraza. Ganbara.
Ikuspegi polita. Eguzkitsua.
• MATIENA: 3 logela, egongela eta sukaldea.
Berriztua. 170.980€.
• DANTZARI: 3 logela. Bizitzen sartzeko moduan.
Alokairuan; 600€ erosteko aukerarekin.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 220.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 2 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. 216.000€.
• SAN IGNAZIO: 3 logela. 2 bainugela. Ganbara.
Garajea. Terraza. Eguzkitsua. 270.000
• IURRETA: 90 m2. 3 logela eta egongela handia.
Berogailua eta igogailua. Ganbara. 205.000€.
• KOMENTUKALEA: apartamentua. Argitsua.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 90 m2. 3 logela,
sukalde-jangela eta egongela. Terraza.
• ERRETENTXU: etxebizitza handia. Garajea.
Berriztatua. Eguzkitsua.
• URIBARRI: 102 m2. 4 logela. Eguzkitsua.
Ikuspegiak. 179.700€.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300€.
• ERDIALDEAN: Maristak ingurua. 90 m2. 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• FRANZISKO IBARRA: 6 urteko aintzinatasuna. 
2 logela. Ganbara. Garajea. 252.400€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• ALLUITZ: erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: AZKENEKO etxebizitza. 
3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa.
180.000€. Alokairuan. 400€

• SASIKOA: erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• LANDAKO: 5ª solairua. 90 m2. 2 terraza. Ganbara
eta garajea. Polita. Altuera ona. 312.500€.
• DURANGO: txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• BERRIZ: Abadiño-Gerediaga. 275 m2. 3 solairu.
8.800 m2-ko lursaila eta ortuarekin.

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512 /hileko kuota.
2 eta 3 logela eta 2 komun. Terraza. Garajea eta
trastelekua. Prezioak; 175.000€ eta 207.000€ + BEZ
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• Erref. 356: 53 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna eta sukalde-egongela. 190.000€. 
• Erref. 345: 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. Balkoia. Terraza. 210.000€.
Prezio negoziagarria.
• Erref. 360: 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna.
Trastelekua duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzki-
tsua. 230.000€. Negoziagarria.
• Erref. 255: 74 m2-ko pisua. 2 logela, 2 komun eta
egongela-sukaldea. Lorategia. Prezio negoziagarria.
• Erref. 406: 65 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea.  200.000€.
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. 
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
165.000€.
• Erref. 246: 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela,
sukaldea  eta 2 komun. Garajea. Kontsultatu.
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.

DURANGO
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna, sukaldea eta egongela. 185.000€.
• Erref. 361: Lokal komertziala alokagai. 80 m2. 
360€/hilean.

ABADIÑO
• Erref. 372: 83 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,
egongela  eta sukaldea. 246.000€.
• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2komun,
egongela  eta sukaldea. Kontsultatu.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak. 
161.400€ -tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea eta
egongela. Berria dago. 570.000€.

BERRIZ
• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000€.
• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.
• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela,
komuna, egongela eta sukaldea. 204.000€.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko aukerarekin.
• 60 m2. 2 logela, komuna eta egongela berria.
155.000€.

ZALDIBAR
• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. 140.000€.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. 150.000€.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500€.
• Erref. 278: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
sukaldea  eta egongela. 165.000€.
• 17 m2-ko garaje itxia. 21.000€.
• Erref. 387: 95 m2-ko lokala alokairuan. 400€.
Erosteko aukerarekin, prezio interesgarria.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Garajea. 162.000€.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 70 m2-ko bulego berria. Komuna. 390€.
• ELORRIO: 60 m2-ko pisua. 2 logela eta 2 komun.
Garajea. Negoziagarria. 
• ELORRIO: 3 logela eta komuna. Altzariekin. 550€.
• ELORRIO: 120 m2-ko duplexa. 3 logela eta 
2 komun. 600€. 
• ELORRIO: 70 m2. 2 logela eta komuna. 
Negoziagarria.
• ATXONDO: Baserria alokairuan. 1000€.
• ELORRIO: Baserria alokairuan. 950€.

Sartu gure webgunean: www.inmobiliariaetxelan.com

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu  www.anboto.iragarkilaburrak.com webgu-
nean eta jarri zure iragarkia (paperean argitaratu aukerari eman behar zaio eta bertan anboto
aukeratu) edo bidali mezua: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23.

Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta.
Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Eguazteneko 17:00ak arte jasotako iragarkiak bariku horretako
alean argitaratuko ditugu. Beranduago jasotakoak hurrengo alean.

Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Bolibar. Etxe zaharra sal-
gai bolibarren 34m2 x 3.
Teilatu berria eta proiek-
tuarekin. Hiru gela eta
40m2-ko terraza. Hortu
txiki bat. 150.000 euro.
Tel.:660-35 80 67

Abadiño. Pisua salgai
Matienan, kultur etxe au-
rrean. Altzariz hornitua.
Bizitzera sartzeko prest. 3
logela, bainua. 27 m2-ko
garaje itxia alokatzeko
aukera. Ikustera etorri
konpromiso gabe. 
Tel.: 615 73 85 52

Berriz. Berrizen pisua
salgai. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 bal-
koi, egongela handia,
ganbara eta garaje itxia.
Oso eguzkitsua. Egoera
ezin hobean. 
Tel: 647-77 73 92.

Durango. Sasikoa kalean.
3 logela, saloi-jangela
handia, sukaldea eta bai-
nua. Bi balkoi, kamarotea
eta garajea. Prezio pare-
gabea. 
Tel.: 679 38 23 69. 

Elorrio. Elorrion etxebizi-
tza salgai. Eraikuntza be-
rria, erdigunean kokatua,
igogailua, hiru logela, bi
bainugela, sukalde ekipa-
tua, bi hormako-armairu
eta trastelekua. 75m2.
230.000euro. Garajea
aukeran. 
Tel.: 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa base-
rria salgai.10.000 m2-ko
lursaila. Garaiko san mi-
gel auzoa, 6.   8.500 m2-
ko belardi soroa, nahiko
laua. 200m2ko baratza,
frutalak. Nekazal turis-
moa edo nekazaritza eko-
logikorako aproposa. Toki
lasaia, hegoaldera begira.
Erreabilitazioa behar du.
Udaletxea, frontoia, kul-
tur etxea, osakidetza kon-
tsulta, jatetxeak eta bus
geltokitik 150 metrotara.
Durangotik 10 minutura.
Ap-8 autopistatik 5 mi-
nutara. Bifamiliarra egi-
teko aukera. 
Telefonoa: 639833489.
jo.amantegi@gmail.com.

Iurreta. Pisu bat salgai
Arriaundin, Iurretan.
66.000 euro. 
Tel.: 685 72 80 42.

Otxandio. Apartamentu
jantzia salgai trastelekua-
rekin. Igogailua. Tel.:
675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Berriz. 3 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea.
Guztiz jantzia. Animalia-
rik ez. Tel.: 663 39 75 88

Durango. Durangon, er-
digunean kokatuta eta
guztiz ekipatutako apar-
tamentua errentan. Tel.:
670- 48 84 97

Elorrio. Elorrion, Nizeto
Urkizu kalean etxea alo-
kagai. Sukaldea, egonge-
la, komuna, bi logela al-
tzariz hornituak eta be-
rriztatuak, eta ganbara
handi batekin. 550euro.
Tel.: 645 73 54 42

Elorrio. Elorrion etxebizi-
tza alokagai. Eraikuntza
berria, erdigunean, igo-
gailua, bi logela, bi bainu-
gela eta trastelekua.
600euro. 
Tel.: 634 45 72 01

ERRENTAN
HARTU

Elorrio. Elorrion pisu ba-
ten bila nabil alokatzeko,
altzariekin eta berogai-
luarekin. 
Tel.: 94 658 21 91

OPORRETAKO
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina dorren 4-6
pertsonentzako aparta-
mentu berria alokagai.
Udan eta urte osoan ze-
har. Aste bat, hamabos-
taldia edo hilabete bate-
rako. Itsasora begira,
hondartzatik 150 metro-
tara. Egongela, 2 logela,
komuna, sukaldea, terra-
za handia. Garajea. Igeri-
leku handia eta umeen-
tzako txintxaunak. Leku
lasaia. Ez dira animaliak
onartzen. Telefonoa: 
670 214 924. Marijo

Torrevieja (Alacant). To-
rreviejan bungalow bat
alokatzen dut. 3 logela,
egongela terrazagaz, 60
m2-ko solariuma, urba-
nizazio pribatua, eremu
berdeekin eta igerilekua-
rekin. Tel.: 615-77 96 22

Bastida. Oporretako pi-
sua alokatzen dut piszi-
narekin. Torre - otxandi
urbanizazio pribatuan.
Urbanizazioak igerilekua
eta saskibaloi pista ditu. 2
logela, bainugela, sukal-
dea eta egongela, guztiz
apainduta. Paisaia eta
bista ikusgarriak. Urte
osoan eskuragarri. Ha-
mabostaldika eta hilabe-
teka alokatzen da. Intere-

satuak deitu hona:
620629245.  Posta: iar-
teaga_@hotmail.com.

Elorrio. Oporretako etxea
alokatzen da Almeri Mar-
en (Almeria). Hondartza
ondoan eta herrian ondo
kokatuta. Prezio interes-
garria. Tel.: 94 658 32 03
edo 680 10 58 46

PISUA KONPAR-
TITU

PISUKIDE BILA

Durango. Durangon, hiru
logela eta bi komuneko
etxe batean, logela aloka-
gai. Emakume batekin
konpartitzeko. Garajea
aukeran. 300 euro. 
Tel.: 600 45 83 16

Durango. Logela bat alo-
katzen da Durangon. 
Tel.: 630 76 18 28

Durango. Pisukide bila
nabil. Pisu konpartitzeko
beste pertsona bakar ba-
tegaz. Norbera bere ko-
muna. 
Tlfno: 600 458 316.

LOKALAK

SALDU

Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa. Garbi-
tzeko, engrasatzeko eta
ibi lizentzia ditu. Bulego-
ko altzariak eta garajeko
atea. Portero automati-
koa eta alarma. 2 komun
ditu, bat mugikortasun
urriko pertsonei molda-
tua. Hiri erdigunekiko ko-
munikazio onak ditu. Au-
tobus geltokiak hurbil
daude. Alokatzea ere po-
sible da: 800euro/hil. 
Telefonoa: 665757807
(ana)

GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

Durango. Trastelekua
salgai astepe auzunean
(durango). 18 metro ka-
rratu eta bi altuera, leihoa
eta ate berria.
9.500euro. 
Tel.: 665-70 75 35.

Elorrio. Elorrioko berrio-
otxoa kalean garaje itxia
saltzen da. Interesa badu-
zu eta informazio gehiago
nahi baduzu, deitu! 
Tel.: 658-75 92 64.

Otxandio. Garaje itxia
salgai otxandion, pertsia-
narekin. 
Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garajea aloka-
gai Durangoko Askatasun

etorbidean. 50 euro hile-
an. Tel.: 675 71 95 54

LURSAILAK

SALDU

Bernedo. Lursail eraiki-
garria urturin salgai dago,
bernedon. Gasteizetik
40km-tara dago, eta izki-
ko golfetik 3minututara
baino ez. 308m2 eraiki-
tzea posible da, 7ml-ko
eta bi solairuko altuera
maximoarekin. Inguruan
beste lursail eta etxebizi-
tza batzuk ditu; baita gol-
feko hotela ere. Telefo-
noa: 665757807 (ana)

GAINERAKOAK

SALDU

Durangaldea. Egoera
onean dagoen izozkailua
(arkoia)salgai. Fagor
markakoa. Zakonera
65zm, altuera 90zm eta
zabalera 1,50zm. Tel.: 94-
681 37 84 (gauez).  

Lana/negozioak

LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxe, por-
tal, taberna, denda, bule-
goen garbiketarako lan
bila. Baita ume edo nagu-
sien zaintzan. Orduka,
jardunaldi osoan, erdian,
gauez edota asteburue-
tan. Paperekin. 
Tel.: 670-67 46 41 edo
638-46 93 83

Durangaldea. Etxeko la-
netarako zein zaintzarako
prest, 18:00etatik aurre-
ra eta asteburuetan. 
Tel.: 608-50 40 43

Durangaldea. Lan bila
nabil. Etxeak garbitzen
esperientzia, baina edo-
zein lan egiteko prest.
Tel.: 608 04 21 27

PERTSONAK
ZAINDU

Durangaldea. Neska ar-
duratsua eta erreferen-
tziaduna gauez, arratsal-
dez edo asteburuetarako
lan bila. Nagusien zain-
tzan edota garbiketan.
Tel.: 632-99 96 92

Durangaldea. Gauetara-
ko edo asteburuetarako
lan bila nagusien zain-
tzan. Esperientzia eta
erreferentziak. 
Tel.: 646-42 97 41

Durangaldea . Emakume
esperientzia eta errefe-
rentziaduna nagusien edo
umeen zaintzan edota
garbiketa orokorretarako

lan bila. Egunez edo 24
orduz, gauez, orduka edo-
ta asteburuetan. 
Tel.: 646-20 72 71

Durangaldea. Geriatria-
ko auxiliarra nagusien edo
umeen zaintzan edota
garbiketan lan bila. Espe-
rientzia sukaldean, garbi-
ketan, plantxan, jostu-
ran,... Tel.: 678-23 02 66

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edo-
ta garbiketarako lan bila.
Egunez, 24 orduz, ordu-
ka,... Esperientzia eta
erreferentziak. 
Tel.: 94-620 04 49

Durangaldea. Emakume
arduratsua lan bila. Erre-
ferentziak dauzkat. Per-
tsona nagusiak zaintzeko
edo sukaldean laguntzeko
prest. Egunez, gauez, 24
orduz, asteburuetan,...
608 659 055 - 
632 292 726 / nieves

Durangaldea. Pertsona
euskalduna, udan, nagu-
siak zein umeak zaintzeko
prest, uztaila eta abuz-
tuan. Tel.: 690-76 03 16

Durangaldea. Interna be-
zala pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 
Tel.: 602-12 22 45

Durangaldea. Neska
gazte euskalduna ekaine-
an eta uztailean haurrak
zaintzeko prest. 
Tel.: 686-80 96 28

Elorrio. Irailetik aurrera,
arratsaldetan, umeak
zaintzeko prest (elorri-
xon). Esperientzia han-
diarekin. Informazio
gehiagorako deitu
688640604

Elorrio. Adineko pertso-
nak paseatzera ateratze-
ko prest. Goiz zein arra-
tsaldetan. Interesa badu-
zu, deitu: 688 64 06 04

Elorrio. Haur hezkuntza
eta Hezkuntza berezia
eginak dituen eta udale-
kutan lanean esperientzia
duen neska gazte euskal-
duna, arratsaldez haurrak
zaintzeko prest. Urteak
daramatzat honetan eta
haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! Interesa ba-
duzu, deitu: 
688 64 06 04

Durangaldea. Zaintzan
edo garbiketan lan bila.
Lanaldi erdian, gauez edo
asteburuetan. Esperien-
tziaduna eta erreferen-
tziekin. 
Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Ume edo
nagusien zaintzan aritze-
ko prest. Egunez edo 24
ordutan. Dependentzia-
dun nagusiak zaintzeko
ere bai, baita sukalde la-
guntzaile edo garbiketan
ere. Tel.: 676-54 66 91

Durangaldea. 24 orduz
pertsona naguziak zain-
tzeko prest. 
Tel.: 602-12 22 45

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko lan bila nabil,
24 orduz edo asteburue-
tan. Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Erizain la-
guntzailea, pertsona na-
gusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 608 46 48 44

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Alemanie-
razko klaseak ematen di-
tut. Metodo atsegina.
Adin guztiak. Informa zai-
tez: 670-79 33 12.

Abadiño. Fisika / kimika
eta marrazki teknikari ira-
kasle bila nabil akademia
baten lan egiteko prest.
Ordu batzuk astero. 
Tlfno: 637416438

Durango. Telekomunika-
zio ingeniari teknikoa,
gaur egun goi mailako in-
genieritza bukatzen, ma-
tematika eta fisikako par-
tikularrak emateko prest.
Bi urteko esperientzia
Batxilergoko 2. mailako
ikasleekin, baina gaztea-
go direnentzako ere parti-
kularrak emateko prest.
Tel.: 656 78 68 10. ha-
marpaul@hotmail.com.
Paul

Elorrio. Lehen hezkun-
tzako edozein kurtsora
zuzenduta, arratsaldez
klase partikularrak ema-
teko prest. Hezkuntza be-
rezia eta Haur hezkuntza
ikasketak ditut eginak. In-
teresa baduzu jarri harre-
manetan nirekin: 
688 64 06 04

GAINERAKOAK

Durangaldea. Neska as-
tearte eta asteazkenetan
edo orduka lan egiteko
eskaintzen da. Tel.: 672-
69 91 52

Zumaia. 36 urteko gita-
rrista berbena edo beste
proiektutan edo taldetan
jotzeko prest .... Abestea
ere posible izango nuke...
Esperientzaduna... 
Tel 666-27 40 55.

Durangaldea. Lan bila
nabil. Lorezaintzan espe-
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rientzia, baina edozein la-
netan aritzeko prest. 
Tel.: 645 05 35 23

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Lekeitio. Hotel zuzendari,
sukalde zuzendari eta
maitre postuak betetzeko
helburuarekin, lekeition
eta deban dauden aisia
hoteletarako, sektorean
goi formakuntzadun lan-
gileak behar dira, eta gu-
txieneko esperientzia lau
urtekoa izan dezatela ho-
tel edota sukaldaritza en-
presetako ardura kargue-
tan. Hizkuntzak jakitea
kontuan hartuko da. Inte-
resa duten hautagaiek bi-
dali kurrikuluma helbide
elektroniko honetara:
rrhh@aisiahoteles.com

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Emakume
bat, pertsona nagusiak,
garbiketa lanak eta sukal-
dari laguntzaile gisa lan
egiteko prest. 9:00etatik
aurrera. 
Tel.: 686-19 00 24

Durango. Durangoko san
inazio auzoko igerilekura
ekainetik-irailera joateko
lau sarrera ditut, kuota
135eurokoa da, beraz, hori
ordainduz gero lau sarre-
rak emango nituzke. Ego-

era oneko igerilekuak dira,
orain berritu berriak.
Umeekin zein pertsona
nagusiekin joateko ezin
hobeto daude. Interesatu-
ta egonez gero deitu zen-
baki honetara: 
656 79 11 18

PERTSONAK
ZAINDU

Durangaldea. Emaku-
mea, pertsona nagusiak
edo umeak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko lan
bila. Gauez eta asteburue-
tan. Tel.: 648-20 03 70
carmen

Durangaldea. Esperien-
tzia duen pertsona, erre-
ferentzia onakin eta pape-
lekin, asteburuetan, 24
orduz edo egunez, pertso-
na nagusiak zaintzeko
prest. Bizkaia osoan. Tel.:
660-71 67 89

Durangaldean. Garbiketa
lanak edo pertsona nagusi
zein umeak zaintzeko
prest. Orduka tel.: 
638-43 79 01 (jova)

Elorrio. Emakume bat be-
har da, aukeran euskaldu-
na, ume bat zaintzeko. As-
tean zehar goizez edo
arratsaldez, zehaztuko da.
Urritik aurrera. 
Tel.: 687-48 47 30

Getxo. Getxoko enpresa
batek honakoa behar du:
animatzaile soziokultura-
la. Hirugarren adineko
egoitza baten lan egiteko.
Ezinbestekoa: gizarte eta
kultur animazioan presta-
kuntza, esperientzia eta
zonaldean bizi izatea. La-
naldi partziala, 10 ordu as-
tero. Ordutegia: 10:00-
12:00. Kontratua: aldi ba-
terako (abuztua). Hasteko
data: 2012ko abuztuak 1.
Soldata: hitzarmenaren
araberakoa. Sartu. Erref.:
5285. Tel.: 94-620 04 49

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Bilboko enpresa
batek honakoa behar du:
ingeleseko irakaslea. In-
geleseko klaseak eman.
Ezinbestekoa: bertakoa,
esperientzia eta zonalde-
an bizitzea. Lanaldi par-
tziala, goizez. Kontratua:
aldi baterako. Berehala
hasteko. Soldata zehaztu-
ko da. Sartu. Erref.: 5068.
Tel.: 94-620 04 49

Bilbo. Bilboko enpresa
batek honakoa behar du:
suedierako irakaslea. Sue-
dierako klaseak eman.
Ezinbestekoa: bertakoa,
esperientzia eta zonalde-
an bizi izatea. Lanaldi par-
tziala, goizez. Kontratua:
aldi baterako. Berehala
hasteko. Soldata zehaztu-

ko da. Sartu. Erref.: 5499.
Tel.: 94-620 04 49

GAINERAKOAK

Durangaldea. Edozein
lantegitan lan egiteko
prest. Eraikuntzan izan
ezik. Tel.: 672-58 47 58
(thomas),  edo 644-07
49 14 (enock)

Durangaldea. Bizkaiko
enpresa batek honakoa
behar du: saltzailea. Bilbo
eta durangaldean telefono
mugikor bezero berriak
lortzeko saltzailea behar
da. Ezinbestekoa: espe-
rientzia, jendetasuna,
norbere autoa eta zonal-
dean bizi izatea. Lanaldi
osoa. Kontratua: aldi ba-
terako. Berehala hasteko.
Soldata: hitzarmenaren
araberakoa. Sartu. Errefe-
rentzia: 5164. 
Tel.: 94-620 04 49

Bizkaia . Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du:
saltzailea. Gasteizen tele-
fono mugikor bezero be-
rriak lortzeko saltzailea
behar da. Ezinbestekoa:
esperientzia, jendetasu-
na, norbere autoa eta zo-
naldean bizi izatea. Lanal-
di osoa. Kontratua: aldi
baterako. Berehala haste-
ko. Soldata: hitzarmena-
ren araberakoa. Sartu.
Erref.: 5166. 

Tel.: 94-620 04 49

Bizkaia (Bizkaia). Bizkai-
ko enpresa batek honakoa
behar du: saltzailea. Do-
nosti eta eibarren telefono
mugikor bezero berriak
lortzeko saltzailea behar
da. Ezinbestekoa: espe-
rientzia, jendetasuna,
norbere autoa eta zonal-
dean bizi izatea. Lanaldi
osoa. Kontratua: aldi ba-
terako. Berehala hasteko.
Soldata: hitzarmenaren
araberakoa. Sartu. Erref.:
5165. Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Bergarako en-
presa batek honakoa be-
har du: animatzaile sozio-
kulturala. Hirugarren adi-
neko egoitza baten lan
egiteko. Ezinbestekoa: gi-
zarte eta kultur animazio-
an prestakuntza, espe-
rientzia eta zonaldean bizi
izatea. Lanaldi partziala,
23,5 ordu astero, goiz eta
arratsaldez. Kontratua:
aldi baterako (15 egun).
Hasteko data: 2012 uztai-
la 30. Soldata: hitzarme-
naren araberakoa. Sartu.
Erref.: 5286. 
Tel.: 94-620 04 49

Denetarik

Furgunetako abanzea
salgai. Furgonetako se-
bring modeloko abanzea
salgai. Guztiz zarratzen

da. Neurriak: 370x310 alt
210. 17,40ko pisua. Ba-
rruko gela daroa
(200x170) eta lurra. 
aretxalarra@yahoo.es

Zilarrezko gauzak. Zila-
rrezko edozer gauza eros-
ten dut, kuberteriak, ja-
rroiak, bandejak, txanpo-
nak eta abar. Deitu 657 70
43 16 telefonora edo bidali
mezua e-postaz: 
numipega@gmail.com
helbidera eta harremane-
tan jarriko gara.

Harremanak

KOTXEA KON-
PARTITU

Kotxea konpartitu. Aste-
lehenetik ostiralera du-
rangotik elorriora joateko
kotxea konpartitu nahi
dut. Elorrion goizeko
8:00etarako egon behar
naiz. Gastuak erdibana.
Telefonoa: 633- 01 68 32
Javier

GAINERAKOAK
Bazkide bila. Bazkide be-
rrien bila gabiltza, txoko
salabarriren parte izateko
(mendizabal auzunean).
Interesatuak deitu 650
49 90 74 zenbakira. Ko-
puru mugatua!!!!

Aisia/kirola

ANIMALIAK
Spaniel breton txakurku-
me ehiztariak salgai. 150
euro. Tel.: 695 71 00 68

Katakumak opari. Lau
katakuma beltz-beltzak
oparitzen dira. 
Tel.: 606-70 91 18

Txakurkumeak opari.
Tel.: 633 87 05 51.

MUSIKA
Marshall JCM 2000
TSL602. Gitarra anplifi-
kagailua salgai, 60 watio,
balbulekin eta bozgorailu
birekin. Hiru kanal: clean,
crunch eta lead. Hrd-case
kutxarekin.697 285 948

Familia/etxea

ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

Altzariak salgai. Ohearen
estruktura eta bi mahai-
txo. Diseinu modernoa.
Neurriak 1,50m x 1,90m.
Berri-berria dago (urte
bete). 450euro (bere sal-
neurria dendan
1.800euro), koltxoia.
Neurriak 1,50m x 1,90m.,
ikasteko mahai zuria. Be-
rri-berria dago. 50euro,
umeen logelarako bost
kaxoidun sinfonierra.
85euro, Banak markako
egurrezko apalak. 150
euro, Banak markako ma-

hai baxua. 65euro.
Tel.: 610 41 55 11

Armairua eta ohea sal-
gai. Haritzezko armairua
eta ohea salgai, 1.000 eu-
roan. Negoziagarriak.
Tel.:600 64 90 96

HAURREN
TXOKOA

Chico markako karrotxoa
salgai. Chico markako ka-
rrotxoa salgai. Prezioa
50euro. 
Tel.: 610 41 55 11

Haur-logela salgai. 0 hi-
labetetik 5 urterarte. Ar-
mairua, ate batekoa. Ese-
kitokia. Komoda, ohe-se-
haska, koltxoia, izarak eta
edredoia. Dena egurrez-
koa, zuria eta oso polita.
Oso egoera onean eta oso
polita. 550 euro. 
Tel.: 675-95 35 84 
(elorrio)

Haurrak bizikletan era-
mateko aulkia salgai.
Erosoa eta merkea. 
Interesa baduzu deitu hu-
rrengo telefonora:
679 17 43 67 (Javier)

Silver cross kapota sal-
gai. Berri-berria. Prezioa
650euro (bere prezioa
1.500euro da).
Tel.: 610 41 55 11
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›› Irailaren 1ean, Buruhandiak,
11:00etan. Mozorro lehiaketa-
ren hasiera eta argazkia,
11:45ean. Umeentzako puzga-
rriak, 12:00etatik, goiz eta
arratsaldez. Paellen aurkezpena,
14:00etan. Mus eta tute
txapelketak, 16:00etan. Azoka
txikia, 17:30ean. Umeentzako
tailerrak, 18:00etan. Malas
Compañias taldearen Orsai
ikuskizuna, 20:00etan, entsegu
lokalen parean. Tortilen aurkez-
pena, 21:00etan. Lehiaketen
sarien banaketa, 22:00etan. Su
artifizialak, 22:30ean. Dj-ak,
23:00etan.

›› Irailaren 2an, Zelai-Alai 
hipikako poniak, 11:00etan.
Buruhandiak, 11:30ean. Xakeko
aldi bereko partidak, 12:00etan.
Azkona taldeko pailazoak,
13:00etan. Herri bazkaria,
14:30ean. Igel-toka lehiaketa,
16:00etan. Ludoteka, 16:30ean.
Disko txikia, 17:00etan.
Txokolatada, 19:00etan.

›› Irailaren 8an, Nesken arteko
futbito txapelketa, 16:30ean.
Donien-atxa botatzea,
19:00etan.

ELORRIO 
›› Abuztuaren 31n, Egun osoan,

aukeren azoka. Pilota partidak,
19:00etan, plazako frontoian.
Oihan Vegaren Euskararen
espektakulue, 21:00etan,
Ateneoan. Namek Planet eta
Antton, 23:00etan, txosnagu-
nean. Summum Art eta Kogollo
party krew taldeen kontzertuak,
00:00etan, gaztetxean. 

›› Irailaren 1ean, jolas-parkeak,
11:30etatik 17:00etara, fron-
toian, Urarkan eta Kanpokalen.
Bitsaren jaia, 19:00etan,
frontoian. Ordiziako buruhandiak
eta erraldoiak, 19:15ean,

ANTZERKIA
ELORRIO
›› Irailaren 6an, Txintxaun Kolekti-

boa taldearen The Full Monty,
21:00etan, Arriolan.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Irailera arte, Peru Magdalena 

eta Gotzon Garaizabalen 2d1
margolanak, Di-da komunikazio
enpresaren egoitzan. 

DURANGO
›› Irailera 2 arte, Ines Medinaren

Hemisferioak margo erakusketa,
Arte eta Historia Museoan. 

JAIAK
ABADIÑO (Muntsaratz)
›› Abuztuaren 31n, Donien Atxa

jasotzea, 19:00etan. Ardi
txakurren erakusketa, 19:30ean.
Lehiaketetarako izen ematea,
20:00etan. Parrillada, 20:30ean.
Zarraparra, B.E.K. eta Trastorno
taldeen kontzertuak, 22:30ean. 

plazan. Txupinazoa eta pregoia,
20:00etan, Sugarri txarangagaz.
Danborrada, 23:00etan, plazan.
Last Strength eta Bellator
taldeen kontzertuak, 23:00etan,
gaztetxean. Suzko zezena,
00:20eta. Tony Ronald eta
Fiesta Guateque, 00:30ean,
Urarkan. 

›› Irailaren 2an, Abere eta nekaza-
ritza azoka, 10:00etan, Feriagu-
nean. Goizean, txistularien
kalejira. Eskupilota partidak,
18:00etan, Hilario Azkarate
frontoian. Compañía acrobática
Chongqing, 19:00etan, plazan.
Los Txikis, habanera eta
bilbainadak, 20:00etan, Aldatse-
kuan. Suzko zezena, 22:30ean,
plazan. Orquestra espectáculo
Jamaica, 23:30ean, plazan.  

IZURTZA 
›› Abuztuaren 31n, Frontenis

txapelketa, 16:00etan. Txupina-
zoa eta trikipoteoa, 20:00etan.
Kontzertuak, 22:30ean, Gazte
Lekuan. 

›› Irailaren 1ean, Kalejira Jaizale
taldeagaz, 11:00etan. Paella
lehiaketa, 12:00etan. Enkartela-
da, 13:30ean. Paella lehiaketa-
ren aurkezpena, 14:30ean. Herri
bazkaria, 15:00etan. Bingoa,
17:30ean. 

›› Irailaren 2an, Kalejira Jaizale
taldeagaz, 10:00etan. Meza
Santa Agedako baselizan,
11:00etan. Mendigain dantza
taldearen ekitaldia, 12:00etan.
Bertso saioa Iratxe Ibarra,
Onintza Enbeita eta Gorka
Lazkanogaz, 13:00etan. Herri
bazkaria, 14:30ean, Santa
Agedako landan. Apustu
herrikoia, 16:00etan. Sun
magoaren Xistera magikoa,
17:00etan. Erromeria Lotxo
taldeagaz, 20:00etan.

JAIALDIA
DURANGO 
›› Irailaren 8an, Senegal jaialdia,

20:00etan, Plateruenean.

MUSIKA
ELORRIO 
›› Irailaren 7an, Fernando Valsega 

y la Orquestra Cachivache
taldearen La luna en el Conven-
tiyo musika eta dantza ikuskizu-
na, 21:00etan, Arriolan. 

TAILERRA
DURANGO 
›› Amazulo Kooperatiban. Irailean,

Haurdunaldi eta erditze
prestakuntza tailerra. Astelehe-
netan, 10:30etik 12:00etara; eta
eguenetan, 18:00etatik 19:30era.
Irailaren 5ean hasita, Erditzeos-
tea: zoru pelbikoa eta abdome-
na berreskuratu tailerra. Irailean
eta urrian, Haur masaje
ikastaroa, eguaztenetan,
18:30etik 19:30era. Informazio
gehiago eta izen ematea:
946570087 edo  688860845
telefono zenbakietan,
amazulo.koop@gmail.com
helbidean, edo Durangoko
Barrenkale 18 zkian.

ZINEMA
ELORRIO 
›› Irailaren 13an, Por las noches

ellas bailan, 19:30ean, Iturri
kultur etxean. 

›› Irailaren 20an, Mi reencarna-
ción, 19:30ean, kultur etxean. 

Irailaren 1ean, 20:00etan, Muntsaratzko jaietan

ORSAI
Adin guztientzako ikuskizuna da Malas Compañias taldearen
Orsai. Antzerkia eta zirkua uztartzen dituzte ikuskizunean hiru
antzezleek: Mikel Pikazak, Diego Aimarrek eta Roberto Ferrok.
Gorka Ganso da antzezlanaren zuzendaria, eta jolasa eta
irudimena dira erabiltzen dituzten baliabideak. 

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

AGENDA
Irailaren 6an, 21:00etan
Elorrioko Arriolan

THE FULL MONTY
Krisi egoera baten aurrean irtenbide
kreatiboa bilatzeari buruzko The Full
Monty filma antzerkira ekarri du
Berrizko Txintxaun kolektiboa
taldeak. Hamar antzezlek parte
hartzen dute Martinez-Alcocerren
antzerkirako moldaketan, eta Nerea
Lodosa koreografoaren eta Oihane
Lejarreta eszenografoaren laguntza
ere eduki dute ikuskizunagaz.



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..............670 409 330
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, 31
09:00-09:00 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Zapatua, 1
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-13:30
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango) 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 2
09:00-09:00
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Astelehena, 3
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Martitzena, 4
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Eguaztena, 5
09:00-09:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00 
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguena, 6
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)

EGURALDIA

15

24o

11

23o DOMEKA

14

24o ASTELEHENA

11

21o ZAPATUA

13

20o BARIKUA

MARTITZENA

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

Letxuga ............................... 0,80 euro

Tomatea ............................. 3,50 euro/kg

Piperrak ........................... 1,70 euro/doz 

Bainak ..................................... 5 euro/kg

Kalabazina ......................... 1,80 euro/kg

Azenaorioak.................... 1,50 euro/tx

Arraultzak .............................. 3,60 euro

Idiazabal gazta...................16,50 e/kg

Gari ogia................................ 3,30 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:
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Zorionak Irede eta Martin! Hamabostean
behin zotz egin dugun tarta zuei egokitu
zaizue. Oparia eskuratzeko txartela gura
duzuenean jaso dezakezue, Iurretako 
gure egoitzan: Bixente Kapanaga 9an.

Garaitarrak Donejakue bidean. Abuztuaren 5ean irten eta 13an ailegatu ziren.

A 2012ko abuztuaren 31, barikua anboto30

Uztailaren 29an Manexek urteak
bete zituen. Zorionak eta musu
handi bat lehengusuen eta
Peioren partez!

June Ereñaga Isastik abuztuaren
11n ospatu zuen bere urteguna
Angostoko kanpinean. Zorionak
eta musu handi handi bat!

Pasa den abuztuaren 23an 
Ibonek urteak bete zituen.
Zorionak eta musu handi bat
familia osoaren partez!

Zorionak Ander! Abuztuaren 
4ean 5 urte bete zituen gure
mutilak. Musu eta besarkada
handi bat familiaren partez!

Abuztuaren 31n gure Eiderrek 
bi urte beteko ditu. Zorionak eta
musu potolo bat Inhar, amatxo eta
aitatxoren partez!

Uztailaren 21ean 3 urte bete
zituen Maierrek eta ederto ospatu
genuen. Maite zaitugun danon
partez musu handi bat!

Ahuntz
basak
Estatu,
herri

Morroi,
neskame

Zorrotz

Saski
mota

Argiro

Irentsiak

Etanola

*Bizkaiko
mendia

Lurrin

Kriptona

Kakatsuak

Etxearen
amaieran

Lehortu

Oihal
txikia

Uretako
ugaztun

Pl., suil
mota
Ba...,

baneuka

Min

Nasak,
moilak

Arrei
deitzeko
Aunitz,
ugari

Argi, hitz
elkarketan

Ikatz
bihurtuak

.Bokala

Garra

Ikasten
saiatu
Jainko

egiptoarra
Istua,
listua

Kontso-
nantea

BO
NAZIO

SEHI
KZARAN

ALKOHOLA
ALLUITZ

USAINXE
KRTXO

KAKAZUAK
TINAKA

NUIKASI
ARTTUA

IKAZTUAK
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AKUILUAN Amaia Ugalde

Begirada bat

LAUHORTZA

Julen 
Orbegozo

Kazetaria

Abuztuko azken egun hauetan
Donostiaraino bidaia egiten ari
naiz goizero, EHUren Udako Ikas-
taroetan parte hartzeko. Euskotre-
nen bagoi batean sartzen naiz
Ezkurdiko geltokian eta bi ordu
beranduago Amarara heltzen naiz.
Ez daukat goxo-goxo bidaiaz dis-
frutatzeko aukerarik, ezinezkoa
izaten baita granate-koloreko plas-
tiko gogorreko eserleku horietan lo-
kuluxkarik egitea. Aitzitik, bidaia
kalbarioa izaten da, ipurdia min-
duta eta aharrausi batean heltzen
bainaiz goizean Donostiara, eta
Durangora bueltan, arratsaldeko
lehenengo orduan. 

Gezurra badirudi ere, XXI.
mendeak ez digu, Euskotreni dago-
kionean, aldaketarik ekarri Donos-
tiara joan gura dugun durangarrei.
Aldaketa bakarra txartelaren pre-
zioarena izan da. Azpiegitura ber-
bera daukagu: geltokia berdina da,
trenbidearen ibilbidea ez da labur-
tu, bagoiak ez dira berritu eta den-
bora ez da murriztu. Modernitate
ukitua mende berriko bidaiariok
ematen diogu. Jada ez diogu albo-
koari irribarre egiten, geltokian ez
diogu agur esaten eta ez ditugu
leihotik animaliak begiratzen.
Eguaztenean, egunak goibel argi-
tu zuen eta bi ordu eman nituen
sakeleko telefonoarekin dantzan
eta egunkariaren orrietatik begira-
da altxatu gabe. Ez nintzen baka-
rra izan. Beste askok musika entzu-
ten egin zuten bidaia eta baten
batek ordenagailu txikiarekin. 

Komunikazio ikastarora hel-
du eta irakasleak hurrengoa bota
zuen:  gero eta gutxiago begiratzen
diogu elkarri. Hausnarketa neure-
ra ekarri nuen eta egia da. Jada ahaz-
tu zaigu begirada batek duen komu-
nikatzeko ahalmena. Eta egia da
gero eta gutxiago begiratzen die-
gula alboan dugun pertsonaren
begiei. Noiz izan da, bikoteari, ama-
ri, aitari edo lagun minari begieta-
ra bi segundo baino gehiago begi-
ratzen geratu natzaion azken aldia?
Alegia, alboan dugun guztia ahaz-
tu, isilean geratu, burmuina hus-
tu eta begiekin komunikatu. 

XXI. mendeko modernitateak
ez digu lagunduko. Zaila egingo zait
hori lortzea, baldin eta bi orduko
tren bidaia batean sakelekotik begi-
rada altxatzeko gai ere ez banaiz. 

“Beste tabernetan ez dagoena
eskaintzen saiatzen gara”

eta erbestera joan behar izan
zuten gerran. Gure amak hama-
sei urte zituela etorri behar izan
zuten Elorriora, birramama oso
nagusi zegoelako.Orduan amak
frantsesa baino ez zekien eta
herrian oso mentalitate itxia topa-
tu zuen. Beranduago aitarekin
ezkondu eta Lejarazu izena jarri
zioten tabernari. Gure aita hasi
zen Errebonbiloentzako jana
prestatzen. Gogoratzen dut ume-
tan goizeko bostetan itzartzen
gintuela aitak, mahaia ipintzeko,
Errebonbiloak zetozela-eta. 

Jatetxea taberna bihurtu duzue.
Jantokia kendu eta pintxoak eta
bokadilloak eskaintzen hasi gara.
Duela ia hiru urte gizo-
nak eta biok jate-
t x e a  h a r t u
genuenean lan
handia egin
g e n u e n .
Orduan ez
zeuden
duela
g u t x i
zabal-
du 
diren jate-
t x e  g u z t i a k .
Orain aukera
handia dago, eta
a l d a t u  e g i n
dugu lana. Afa-
riak enkarguz
eskatuz gero,
e m a t e n
ditugu. Bes-
tela, moka-
d u a k  e t a
bokadilloak
dauzkagu. 

Dastaketak ere prestatu behar
dituzue, ezta?
Urrian egingo dugu ziurrenik
lehenengoa. Mahai txikietan pin-
txo bereziak eta eurei laguntze-
ko ardoak ipiniko ditugu, postreak
ere bai... Behin ardoaren kata
egin genuen Mikel Garaizabale-
gaz, eta oso ondo irten zen. Gin

tonik kata bat
e re  e g i n

g u r a
dugu,
kafea-
rena...
P i x -

k a t
g a u z a

desber-
dinak egi-

teko. Musi-
ka eskolako

i k a s l e e i
musika

saiotxoak egitea eskatu gura diet,
eurei ere irteeratxo bat emateko. 

Espezialitaterik bai?
Eguenetan pintxo elaboratuak
prestatzen ditugu; paella, kalaba-
zin barrubeteak... Ardo bereziak
ere baditugu, eta gero caipirinhak,
mojitoak, batidoak, txokolatea
txurroekin ere bai... Beste taber-
netan ez dagoena eskaintzen aha-
legintzen gara. Askotan gertatzen
da batak rabak eman, eta ingu-
ruko guztiek rabak ematea. Guk
ez daukagu rabarik; pintxoak ipi-
ni ditugu inguruan ez dituztela-
ko egiten. Dena guk etxean egin-
dakoa da eta janariaren kalitatea
zaintzen ahalegintzen gara. 

Jaietan giroa edukiko duzue
Urarka kalean .
Berbena egoten den egunean
batez ere. Gauza gehienak plazan
egoten dira eta horregatik pixkat

mugitu egin behar gara
gu. Iaz jantokian lan

h a n d i a  e d u k i
genuen. Pintxo
eta bokadilloe-
kin ea zelan
gabiltzan!

Familiako taberna da zuena.
Noiz hasi zen negozioa?
Duela urte asko! Nire amamak
kontatuta dakit nire birramama
‘gorria’ zelakoan edo, plazan exe-
kutatu gura izan zutela. Gutxiga-
tik ez zuten hil. Herriko jende
asko egon zen antzerako egoeran.
Baserria, etxe hau, zigilatu egin
zuten; markatuta zegoen, eta
debekatuta zuten jendeagaz ber-
ba egitea. Orduan, jendeak, nire
birramamari-eta laguntzeko,
fabrikara bidean babarrunak, len-
tejak, porruak uzten zituen etxe-
ko leihoan. Amamak janaria pres-
tatu, eta ardotxoagaz eta kafea-
gaz ematen zien langileei, diru
apur baten truke. Zigilua eta debe-
kua kendu zutenean taberna
bihurtu zen etxea.

Zure amaren familiarena da
etxea. Hasieran, Cestero zen.
Bai, nire aitita zestagilea zen eta
hortik bere goitizena, Cestero.
Horrela ezagutzen zen lehen.
Honek urte asko dauzka! Elorrio-
ko etxe zaharrenetakoa da. Herria-
ren sarrera hemen zegoen lehe-
nago, eta hortxe daukagu horman
Elorrioko kartela. Nire amamak-

AAssppaallddii  EElloorrrriiookkoo  ssaarrrreerraa--
kkoo  lleehheenneennggoo  eettxxeeaa  iizzaann
zzeennaa   jj aa ttee ttxxee   bb iihhuurr ttuu

zzuueenn  MMaarriijjoo  LLeejjaarraazzuu  MMuuggiirraa--
rreenn  ffaammiilliiaakk..  LLeehheennaaggoo  CCeessttee--
rroo  zzeennaa,,  oorraaiinn  LLeejjaarraazzuu  ddaa..  UUrrttee
aasskkookkoo  jjaatteettxxeeaa  ttaabbeerrnnaa  bbiihhuurr--
ttuu  dduuttee  dduueellaa  gguuttxxii ..   PPiinnttxxoo,,
eerrrraazziioo,,  bbookkaaddiilllloo  eettaa  ddeelliiccaatteess--
sseeaakk  eesskkaaiinnttzzeenn  hhaassii  ddiirraa..  AAllddaa--
kkeettaakk  aallddaakkeettaa,,  FFeerriixxaa  NNaauussii--
kkooaakk  bbeerrttaann  ddaauuddee,,  eettaa  aassttee--
bbuurruurraakkoo  pprreessttaattzzeenn  iibbiill ii  ddaa
aasstteeoonn  LLeejjaarraazzuu  ttaabbeerrnnaakkoo  uuggaa--
zzaabbaa..  

Birramamak ezkutuan leihotik hartzen zituen enkarguak; orain terrazatxoa dute Lejarazun

Elorriarra

Duela urte bi eta erdi 
familiakoa zen Lejarazu
taberna hartu zuen senarragaz

Marijo Lejarazu Mugira•


