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T x a n d a k a k o  E n p r e s a  I n j i n e r u t z a
Enpresarekin lanean garatutako lanbide proiektua.

Lan kontratua lehen egunetik.

Bilera informatiboa
❑ Uztailaren 2an, ostiralean, bilera informatiboa

egongo da prestakuntzaren ezaugarriak eta sarrera 
baldintzak azalduko direlarik. 

❑ 18:30ean Makina Erremintaren  Institutuko instalazioak 
bisitatuko dira eta 19:00etan bilera informatiboa hasiko da.

■ Makina Erremintaren Institutua
San Roke auzoa, 1
20870 Elgoibar

■ Tel: 943 74 41 32
Faxa: 943 74 41 53
E- posta: ingenieria@fmh.es

■ Ordutegia: 
08:00-13:00
14:30-17:30

cesi aquitaine
poitou-charentes

MAKINA
ERREMINTAREN
INSTITUTUA

MMaattrriikkuullaa  

eeppeeaa  zzaabbaalliikk!!

ZEZEN-BIDE Auto, autobus, kamioi

eta motorrentzako 

gida-baimenak

San Frantzisko, 43-1. – Tel: 943 74 27 20 – ELGOIBAR ■ Ego-gain, 2 behea (sarrera S. Andres ibilbidetik) – Tel: 943 20 34 45 – EIBAR

%10eko deskontua

Gazte Txartelarekin%10eko deskontua

Gazte Txartelarekin

AUTO-ESKOLA
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Udaren atarian, iragan udak datozkit
gogora eta horien artean, Aubixan iga-
rotakoak. Ze ondo pasatzen genuen!

Sorgin bila, futbolean, txapelketak, mozorro-
ak... dena zen dibertigarria.

Goizean goiz jaikitzen ginen eta normalean
mendian buelta bat ematen genuen, batzuetan
Arratera, hurrengo San Pedrora, goizero ibilaldi-
txoren bat. Arratsaldean futbol txapelketak, altxor
bila... Altxor bila izaten zen niri gehien gustatzen
zitzaidana. Plano, mapa ezkutuko mezu eta aba-
rren bidez altxorra ezkutatuta non zegoen asmatu
behar genuen baina horretarako pistei jarraitu be-
har izaten genien eta pista horiek edozein tokitan
egon zitezkeen: Aubixa ondoko baserriren bateko
sukaldeko txokoren edo armairuren batean edo
bideko harri baten azpian. Hura zen abentura hu-
ra! Altxorra zer izaten zen ez naiz ondo akorda-
tzen; uste dut txupatxusen batzuk edo izaten zire-
la, baina niretzat hori zen gutxienekoa, pistak aur-
kitzea eta pistei jarraitzea zen interesgarriena.

Zenbaki batzuekin ere jarduten genuen jolase-
an, zelai handi batean, zuhaitzen artean, bi talde el-
karren kontra; talde batekoek beste taldekoak eli-
minatu behar izaten zituzten eta horretarako beste
taldekoen zenbakiak esan behar izaten genituen,
baita zenbaki hori nork zeraman ere. Buru gainean
ipintzen genituen zenbakiok eta jakina, nork bere
zenbakia ezkutuan mantentzea zen helburua, ikusiz
gero eliminatuta geratzen baikinen, eta egia esan,
ez zen batere erraza alde batetik bestera mugitu be-
har zelako beste taldekoena ikusi ahal izateko.
Zuhaitzen kontra edo lurrean etzanda, bakoitzak
ahal zuen moduan estaltzen zuen zenbakia.

Gauean, berriz, dantzak, mozorroak e.a. izaten
genituen, baina nire gusturako emozionanteena
sorgin bila izaten zen. Gauez kanpora irteten ginen
denok elkarrekin eta taldeka, linternak eskuetan

hartuta. Mendian edo han, gure inguruan pare bat
sorgin ei zebiltzan gu beldurtu nahirik. Hango is-
kanbila, hango txilixuak, zer zen hura! Demaseko
tentsioa, erne denok, izututa begiratzen genuen al-
de guztietara ea sorgina noiz agertuko.

Behin, lagunekin asteburu bat pasatzera joan
nintzen. Lagun koadrila ginen; negua zen. Ondo
gogoan dut hori, elurra egiten baitzuen eta gainera,
neguko arropak baikeneramatzan. Aubixara heldu,
motxilak eta lozakuak bertan utzi eta mendira abia-
tu ginen elurretan ibiltzera. Bueltan busti-busti
eginda geunden eta logeletara joan ginen. Txama-
rra eta arropa bustiak erantzi, lehorrak jantzi eta
bustiak lehortzen ziren bitartean sukaldera jaitsi gi-
nen. Sukaldean egonaldia egin ondoren logeletara
igo ginen berriz. Ordurako akaso pare bat ordu pa-
sata egongo ziren, ez dakit. Baina logeletara gindo-
azela, pasilotik logela batean argia piztuta zegoela
konturatu ginen eta pasiloan gizonezko altu baten
itzala ikusten genuen. A zer izua! Beldurtuta geun-
den benetan eta inor ez zen ausartzen pasilo hartan
pausu bat aurrera ematen. Gizonak ere geldi jarrai-
tzen zuen, itzala geldi baitzegoen. Baina... nor sar-
tu ote zen gu sukaldean berriketan geundela? Ez al
geunden bada, bakarrik? Handiegia zen baserria
guretzat. Hura zen misterioa! Hura beldurra! Gai-
nera arropa eta gauza guztiak logela hartan ge-
neuzkan. Logelara sartu beharra geneukan, baina
itzalak han segitzen zuen. Handia eta sendoa ema-
ten zuen gizonak. Gu bien bitartean pasiloan geun-
den itzalari begira. Inor ez zen ausartzen lehen pau-
sua ematera. Azkenean logelara sartu eta nor ote
zen jakitea erabaki nuen eta halako batean... pen-
tsatu eta egin. Logelako ateraino joan nintzen. Han
zegoen geldi, zintzilik, eskegita txanoa, litera baten
ertz batean nire txubaskeroa.

“Hala bazan edo ez bazan sar dadila kalaba-
zan eta irten dadila Elgoibarko plazan”.

Aubixako gizona

AINTZANE LARREA

I R I T Z I A

Atal hau ez da BARRENen

editoriala. Urtero 15 lagun

inguru aukeratzen dira eta

txandan-txandan idazten dute.

Kolaboratzaileen aukeraketa

egiterakoan, besteak beste,

pluraltasuna izaten dugu

kontuan. Gaiari dagokionean,

berriz, kolaboratzaile bakoitzak

nahi duena aukeratzen du.

EZ, HORRELAKO
PINTXORIK EZ 
DAUKAGU
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Mila esker
elgoibartarrei

Lerro hauen bidez, elgoibartarrei
jakinarazi nahi diegu, joan den

ekainaren 13an Elgoibarren egindako
hauteskundeak, bi arrazoi direla eta,
oso pozgarriak izan direla guretzat.
Lehenengo eta behin, gure herrikideen
gizalegea, heldutasun demokratikoa,
eta hauteskunde hauek agerian jarri
duten aniztasun ideologiko osasunga-
rria aipatuko genituzke.

Bigarrenik, eskerrak eman nahi di-
tugu elgoibartarrek EAJ-PNVren hau-
tagai-zerrendan jarritako konfidantza-
rengatik, honek, aurreko 20 urteetan
etengabe egin dugun bezala, Elgoibar-
ko Udalean gobernatzen jarraitzeko
erantzukizuna ematen baitigu. Elgoi-
bartarrek berriz ere gugan jarri duten
konfidantzak poz handia eman digu,
horrela, jarraitzeko dudan gogoa eta
azken urteotan egindako ahalegina in-
dartzen baitira. Urte hauetan alkate
lanbidea -batzuetan gogorra, baina be-
ti atsegina- ikasteko ohorea izan dut.
Beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu
elgoibartarrei berriz ere gugan jarrita-
ko konfidantzarengatik; hautesleek
izandako gizalegearengatik, Udaleko
gaiekiko interesarengatik eta hautes-
kunde hauetako partaidetza demo-
kratikoarengatik.

Gillermo Garate alkatea eta
EAJ-PNVko Udal Batzarra

Hauteskundeak
direla-eta

Bi edo hiru egun besterik ez ziren
falta hauteskundetarako, eta amo-

rrua eman zidaten herriko zenbait ka-
leetan eta fatxadetan egindako pinta-
dek. Huetariko batzuek honela zioten:
bozkatu EH, eta erderaz vota EH,....
Auzoko bati entzun nion protestatzen,
zergatik ez dute euren etxeko porta-
letan pintatuko? Eta honen atzetik
beste birao batzuk. Hasi nintzen pen-
tsatzen, eta konturatu nintzen arrazoia
zeukala, pareta pintatu berria zegoen;
eta zertarako edo zer lortu nahiko zu-
ten pintada horien egileek?

EHk izan du euskal komunikabi-
deetan behintzat, bere presentzia, mi-
lioiak gastatu ditu kanpainan, eta
mensajea argia zen "haize berriak
Euskal Herrirako". Uste dut badela
garaia, gazte horiei esateko nahikoa
dela eta ziur nago pintada horiekin bo-
to bat ere ez genuela irabazi, agian ba-
ten bat galdu baizik. Haize berriak su-
posatu behar du, alde batetik EHk on-
do egin duen moduan, estrategia alda-
keta, baina beste aldetik zenbait ohitu-
ra alde batera lagatzea. Herriak esker-
tuko digu!

C.A.

BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik.
Eskutitz guztiek ondo identifikatuta egon behar dute argitaratu ahal izateko.
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TTTT XXXX AAAA LLLL OOOO AAAA KKKKKKKK EEEE XXXX AAAA KKKK
◆ Herritar batzuek kalea
garbitzeko erabiltzen den
sistema berriari buruz on-
dorengo kexa helarazi di-
gute: “Garbiketarako
erabiltzen den motordun
tresnak egiten duen za-
rata jasanezina da, batez
ere goizeko lehen ordue-
tan, isiltasuna nagusi dene-
an; eta zer esanik ez, jaie-
gunetan. Sortzen duen po-
luzio akustikoa, baimen-
dutakoa baino handiagoa
delakoan gaude. Gainera,
tresna honek harrotuta-
ko hautsa leihoetatik
sartzen da. Euria ari duen
egunetan edo haizea dabi-
lenean, alferrikakoa da
tresna hau erabiltzea, bere
erabilgarritasuna zeharo
murriztuta gelditzen baita.
Sistema hau ez erabiltzeko
arrazoiak badaudela uste
dugu”.

◆ Irakurle batek E-posta
bidez honako mezua bi-
dali digu: “Quebran-
tahuesosen aritu diren
elgoibartar guztiak txa-
lotu nahi ditut, benetan
ederto aritu zirelako
hain lasterketa gogorre-
an. Hurrengo urtean be-
rriro parte hartzera ani-
matu nahi ditut”.

Lagunartean estimatua

izan zaitugu, Aitor

gure artean betiko biziko zara

alai eta jator

Zure lagunak
Aitor Larrea “Larru”

1997ko ekainaren 23an hil zen
27 urte zituela.

II. URTEURRENA

MMEEKKAANNOOSSAA

★ IDAZMAKINEN SALMENTA
ETA KONPONKETA

★ MULTIKOPISTAK
★ FOTOKOPIADORAK
★ PLANOEN BIRREGILEAK
★ ERLOJU INDUSTRIALAK
★ MARRAZKETA MATERIALA
★ INFORMATIKA
★ FAXa

Errosario, 30
Tel: 943 74 02 84 Elgoibar

KAFETEGIA
943 74 42 65

◆ Herritar batek deitu digu haserre, ho-
nako kexa hau azaltzeko: “San Migele-
rako bidean oso gauza arraroa gerta-
tzen ari da. Hango terreno batzuetan
mendia zabortegi bihurtzen ari dira,
kaleko obretako kamioiak zabor guz-
tia han botatzen ari baitira. Zergatik
ari dira mendia zabortegi bihurtzen Al-
bitxuriko zabortegia hor edukita? Zer-
gatik lagatzen du Udalak hori egiten, le-
gez kontrakoa izanda? Zein interes ez-
kutu dago honen atzean?”

◆ Emakume bat etorri
zaigu erredakziora ho-
nako kexa hau azaltze-
ko: “Larunbat gaue-
tan kristal hautsi
mordoa pilatzen da
Madalako parkea eta
King Kong bitartean.
Kristal zati hauek oso
arriskutsuak dira
igande goizetan Ma-
dalako parkean jola-
sean ibiltzen diren
haur txikientzat eta
baita kaletik pasatzen
den edonorentzat ere.
Nire kexa kristalak bo-
tatzen dituzten herrita-
rrei eta batez ere gazte-
ei zuzenduta dago. Bi-
de batez, kaleak garbi-
tzeko ardura dutenei
kristalekin arreta bere-
zia izateko eskatu nahi
nieke”.
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Beste hainbat antzinako ohiturekin
gertatzen den bezala, San Juan
gaueko jaia poliki poliki galtzen
doan ohitura da. Euskal Herriko
herri eta auzo askotan antolatu eta
pizten dituzte suak. Altzola auzoan
esaterako, gure arbasoetatik jasotako
tradizio asko mantendu dituzte.
Baina, San Juan gauak duela urte
gutxira arte zuen misterioa eta magia
galdu egin ditu. Gure arbasoentzat
maitemintzeko, magia egiteko edo
sendaketa miragarriak egiteko gau
aproposa zen. Badirudi, ordea, gurea
moduko gizarte pragmatikoan ez
dagoela ameskerietarako lekurik.
Gaur egun, haurren ilusioak
mantentzen du bizirik urteko  gaurik
laburrenean egiten den sua .

A
ltzolan San Juan Bautista
santuaren eguna ospatzen
dute. Pako Isasti 69 urteko
altzolatarra, bertako

sakristaua da. Bizitza osoan elizaren
ondoan bizi izan da eta gertutik
ezagutu ditu San Juan jaiak. Gainera,
Altzolako alkatea izan zen 8 urtez.
Pakorekin San Juanetako ohiturei
buruz hitz egin dugu eta Koldo
Lizarralde etnografoak, berriz, Pakok
kontatu dizkigun tradizioen esanahia
eta jatorria azaltzen lagundu digu,
asko eta asko ezezagunak izango
baitira gazteentzat. Tradizio eta
sinesmen hauek beste garai bateko
gizartearen erakusgarri dira. 

San Juan sua
◗ P.I. Pakok azaldu digunez, gauzak
asko aldatu dira azken urteotan, “gure
garaixan urteko jairik haundixena

izaten zan, zauzkagun trajerik elegan-
tienak jantzi, korbata eta guzti, eta
beste bizi poz batekin bizi genduzen
egunok. Gaur egun, berriz, ohitxurak
galtzen ari dia edo ez dake lehenao
zaken zentzurik. Lehen sua kamino
onduan itxen genduan eta danok ibil-
tzen ginan gelditxu gabe saltoka,

uliak erre arren, burua errekan fres-
kau eta saltoka segitzen genduan.
Duela 10 urte ibai erdixan hasi zian
sua itxen eta inork ez dau saltorikan
itxen. Oin suari zubitxik beitxu beste-
rik ez jako eitxen. Bestalde, San Juan
txiki egunian, ekainan 25ian, herriko
gaztiek aurreskua dantzatzen genduan
eta ederki ibiltzen ginan. Jose Bilbao
“Pepe” altzolatarrak 65 urte zitxuan
arte jarraitxu zaban aurreskua dan-
tzatzen eta Eibarren bizi arren, urtero
bueltatzen zan. Mantendu dan ohitxu-
retako bat hamaiketakua itxeko
urdaiazpikua tomatiakin jatia da”.

◗ K.L. Altzolatarrek San Juan bezpe-
ran ibai erdian sua egin eta txotxongi-
lo bat erretzeko ohiturarekin jarrai-
tzen dute. Txotxongiloa gaitz guztiak
pertsonifikatzen dituelako erretzen
dute. Suak eta keak ezaugarri miraga-
rriak eta sendagarriak zituzten gure
arbasoentzat. Horregatik, egiten zuten
salto suaren gainetik, kea eta suaren
usaina gaitz guztien kontrakoa baitzen
eta arima berritzen zuen.

San Juan txorta eta
lizarrezko adarrak
◗ P.I. “San Juan egunian etxietako atari-
xetan Lizar adarrez indako erramu eta
gurutzetxuak ipintzeko eta “San Juan
txortak” sutara botatzeko ohitxurak
mantentzen dia oindiok”.

◗ K.L. “San Juan txortia” lora, gari-buru,
berakatz, tipula, aran, gerezi adar eta
abarrez egiten zen. Erramua bedeinka-
tzeko asmoz, emakumeek eramaten
zituzten mezetara. Askok euren erramua
deigarriena izatea nahi zuten. San Juan
egunean bedeinkatutako txortak urte

ren argitan
URTEKO GAURIK MOTZENA

sua

Pako Isasti, Altzolako
sakristauak, gertutik ezagutu ditu

San Juanetako ohiturak.

Koldo Lizarralde etnografoak,
elgoibarko tradizio zaharrei buruzko

hainbat liburu kaleratu ditu.

SAN JUAN BEZPERAKO GAUA
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guztian etxea babesten zuen. Txortako
berakatz eta tipulak janariak prestatzeko
erabiltzen ziren, eta gaur egun ere hala
erabiltzen dira. Gainontzeko txorta, ekai-
tza zetorrela iragartzen zutenean, zati bat
hartu eta etxeko sutara botatzen zen,
etxekoak ekaitzetik babesteko. Txorta
urtero berritzen zen eta San Juan Bautista
egunean erre egiten ziren aurreko urteko-
aren hondakinak. 

Elgoibartar askoren ohitura zen etxee-
tako atarietan “lizarrezko” adarrak jar-
tzea  lizarra arbola sakratua baitzen.
Izpiritu txarren aurkako babesa ema-
ten zuen erramuak etxe atarian jartze-
ak. Soroak babesteko ahalmena ere
bazeukaten, eta ereindako lurrean sar-
tzen zituzten ekaitzak izutzeko. 

San Juan zuhaitza
◗ P.I. San Juan zuhaitza urtero landa-
tzen dute altzolatarrek plaza erdian.
“Urtero gazte koadrila batek erabaki-
tzen dau zein zuhaitz jarri bihar dan
eta tokau laike norberan zuhaitza izatia
aukerau dabena, baina ezin da reklama-
ziorik ein hurrenguan beste bati tokauko

jako-eta”.

◗ K.L. San Juan zuhaitza landatzeko
ohitura, ekaitzen aurkako babes
moduan sortu zen. Ekaitzak eta izpiri-
tu txarrak bereganatzen baitzituen, txi-
mistorratz baten moduan.

Ihintzetan oinutsik
◗ K.L. Baserritarren artean sinismen
zabaldua zen San Juan egunean, oraindik
ihintzetan zegoen zelaian, belar gainean
oinutzik ibiltzea. Usadio honi odola gar-
bitzeko ahalmena aitortzen zitzaion. 

Dudarik gabe San Juan suak egiteko ohitu-
ra aspaldi galduko zatekeen haurren ilu-
siorik gabe. Suaren inguruko jaiak antzi-

nako magia galdu du, baina suak, gaztetxoenen
artean, batez ere, erakarpen handia du oraindik ere.

Egunotan ohizkoa da gazte koadrilak etxez etxe ate joka
ikustea sua egiteko kartoi edo paper eske. Azken prestaketak
egiten aurkitu genituen Ilenia, Maider, Amaia, Itsaso, Oihana

eta Eneritz, 10 urteko neska koadrila. Batzuei suaren
gainean salto egitea gustatzen zaie, baina beste batzuei

suak bildur piska bat ematen die eta hobeto pasa-
tzen dute paperak eta kartoiak biltzen, “koadrilan

edo auzoko lagunekin taldiak osatzen ditxugu eta as-
te bat lehenao hasten gera erre bihar diazen gauzak batzen. Pa-
per bila ibiltzen geranian jende berrixa ezautu eta lagunekin
primeran pasatzen dou. San Juan gabeko suan gainian salto
itxia oso dibertigarrixa da, desiatzen egoten gera sua pizteko.
Su haundixa zela erretzen dan ikusteko itxen dogu eta txikixa,
berriz, saltoka ibiltzeko”. 

Gaur egungo      
protagonistak

Altzolako gazteek aurreskua dantzatzeko ohitura zuten San Juan Txiki
egunean. Atzeko aldean, bainuetxea ikus dezakegu.
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M. CARMEN BRUNO
30 urte, dendaria

Ez. Ni irailean joaten naiz
oporretara, beraz, abuztu
bukaeran prestatuko ditut.
Iraila askoz hilabete lasaia-
goa eta merkeagoa da kan-
pora joateko.

TERESA AZKUENAGA
26 urte, gizarte laguntzailea

Bai, abuzturako dana prest
dakat. Landetara jungo naiz
hamabost egunerako kanpi-
nian. Gainontzeko oporrak
gabonetan edo puentiekin
konbinatzen hartuko ditxut.

AITOR TAMAYO
20 urte, ikaslea

Ez dut ezer prestatu, baina ur-
tero bezala abuztuan Burgose-
ra joango naizela uste dut.
Praktikak eta ikasketak bukatu
berri ditut eta bi hilabeteko
oporrak izango ditut.

JASONE ZAPICO
43 urte, administraria

Bai, kanpora joango naiz.
Enpresa ez dugu beti isten
eta  hamabost  bat eguneko
oporrak dauzkat. Beraz,
egun horiek ahalik eta ondo-
en aprobetxatzen ditut.

CARLOS RODRIGUEZ
43 urte, fresadorea

Bai, aspalditik dauzkat
prestatuta, urte hasieratik.
Hilabeteko oporrak ditut

abuztuan eta mendi aldera
joango naiz. Izugarrizko

gogoa daukat jai hartzeko.

PEDRO M. ETXANIZ
46 urte, espezialista

Nahiago dut herria zaintzen
gelditzea. Abuztuan Elgoiba-
rren egongo naiz eta egunpa-
sak egingo ditut inguruko he-
rrietara.Beti ere gertuan ibili-
ko naizela uste dut.

Hasi al zara
udako oporrak
prestatzen?

A S T E  H O N E T A N

Tel: 943 74 10 11

✇ IKASTARO TEORIKO INTENTSIBOAK EUSKARAZ eta GAZTELANIAZ.
✇ ZIKLOMOTORREKO LIZENTZIA ASTEBETEAN. AZTERKETARIK GABE!

Gaindi ezazu autoaren azterketa teorikoa 16 ur16 ur terter ekin.ekin.
ZZaattoozz  iinnffoorrmmaazziioo  eesskkee!!

Olaso industrialdea. Olasope, 66-A

Tel.-Faxa: 943 74 42 54 - 20870 ELGOIBAR

MEKANIZATUEN TAILERRA

BOUTIQUE DEL PAN

San Bartolome, 6 / B. Ezenarro, 1 ☎ 943 74 33 92

Enpanadak Enbutidoak

Baserriko ogia Bolleria
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✚
GAIA:
Eguzkiaz beldurrik gabe
gozatzeko aholkuak

dan sartu berri gara eta eguzkia
hartzeko aholku batzuek ematea
egokia iruditu zaigu.

❖ Eguzkia hartzea ona da, baina denbo-
ra tarte laburretan eta kremekin babestuta,
beltzaran-kolorea krema onak erabilita ba-
karrik lortzen baita.

❖ Lehenengo hiru egunetan eguzkia
piskanaka hartu, zelulei melanina pigmen-
tuak sortzeko beharrezko denbora utzi be-
har baitzaie.

❖ Eguzkiak indar gutxienez jotzen
duen tarteak aprobetxatu: goizeko 11:00ak
baino lehen eta arratsaldeko 16:00ak ondo-
ren. Aurpegia oso sentikorra da, ezpainek,
sudurrak eta begi ondoak produktu bere-
zien beharra dute, izpi ultramoreen aurka
defentsa oso gutxi baitituzte.

❖ Produktu babesleen indize egokia au-
keratzea lan zaila da, kosmetiko marka ba-
tetik bestera neurriak asko aldatzen baitira.
Garrantzitsuena, ordea, produktua eguzki-
tan disolbatu edo lehen bainuan desager-
tzen den jakitea da. Krema bat erostean,
azalera itsasteko duen ahalmena eta haizea-
ren, beroaren eta uraren aurrean duen erre-
sistentzia hartu behar dira kontuan.

❖ Haurrekin kontu handia izan behar da,
gaztaroan eguzki gehiegi hartuz gero 20-30
urtera heltzean azaleko arazo larriak eta min-
bizia izateko arriskua handia da. Bizitzako le-
hen 10 urteak erabakiorrak dira, azaleko zelu-
lek oroimena baitute. Haurrak desidrata ez
daitezen ur freskoa sarritan edatea gomenda-
garria da.

❖ Eguzkitakoaren azpian egotea eta bu-
ruan kapela zabal bat janztea dira eguzkia
hartzeko modurik onenak.

Osasunari buruzko kezkaren bat argitu nahi baduzu, deitu BARRENeko 943 74 41 12ra

MASAJISTAK
Victoria Iraegi
. . . . . . . . . P. Migel Urruzuno, 31 • Tel: 943 74 07 70
. . . . . . . . . . . . . . Egunero: 10:30-13:00 / 15:00-19:00

MEDIKUNTZA ALTERNATIBOA
Kemen Belardenda (Diagnostikoak Irisaren eta kinesiologiaren bidez)

. . . . . . . . . . . San Bartolome, 25 • Tel: 943 74 40 31
. . . . . . . . . . . . . . . Egunero: 9:30-13:00 / 17:00-20:00

Surya Belardenda (Yoga, reiki eta masaia ikastaro eta tratamenduak)

. . . . . . . . . . . San Frantzisko, 23 • Tel: 943 74 25 34
. . . . . . . . . . . . . . . Egunero: 9:00-13:00 / 16:30-20:00

OPTIKAK
Ikus (Optiko-optometrista)

. . . . . . . . . . . San Bartolome, 10 • Tel: 943 74 37 34
. . . . . . . . . . . . . . . Egunero: 9:30-13:00 / 16:30-20:00

Uzuri (optometria, tonometria, kontaktologia, audiometria)

. . . . . . . . . . . San Frantzisko, 21 • Tel: 943 74 03 59
. . . . . . . . . . . . . . . Egunero: 9:30-13:00 / 16:30-20:00

ORTOPEDIAK
Itziar Sarasketa
. . . . . . . . . . . . San Bartolome, 9 • Tel: 943 74 35 62
. . . . . . . . . . . . . . . Egunero: 9:30-13:00 / 17:00-20:00

PODOLOGOAK
Ibiltzen
. . . . . . . . . . . . . . . . Ubitarte, 11 • Tel: 943 74 36 56
. . . . . . . . . . . . . . Egunero: 10:00-13:30 / 15:00-19:30

Iñaki Rivero
. . . . . . . . . . . San Bartolome, 28 • Tel: 943 74 32 90
. . . . . . . . . . . . . Ostegunak: 9:00-12:00 / 15:00-19:30

PSIKOLOGOAK
Nare psikologoak (Helduak, haurrak eta bikoteak)

. . . . . . . . . . . Isasi 17, 1-B Eibar • Tel: 943 20 05 95

Gida honetan agertu nahi baduzu, deitu 943 74 37 04ra

Osasunean adituak

U
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M O T Z I A N● Jaietan txoznak
jartzeko eskaera
epea zabalik dago
Udal Kultura Sailak jakina-
razi duenez, San Bartolome
jaietan txoznak jartzeko
epea hil honen 29an amai-
tuko da. Eskaerak goizeko
11:00etatik eguerdiko
13:00etara egin daitezke
Kultur Etxean. Orduz kan-
po joanez gero, Kultur
Etxeko buzoian utzi behar-
ko dira. Epez kanpoko es-
kaerarik ez da onartuko.

● Ur, zabor eta
estolderiaren
gaineko zergak
1999ko bigarren hiruhilabe-
teko ur,  zabor eta estolde-
riaren gaineko zergen erre-
ziboa helbideratu gabe du-
tenek uztailaren 13an or-
dain dezakete beranduenez.
Udaletxeko Dirubilketa bu-
legoan edo edozein banke-
txetan egin daiteke ordain-
keta. Aipatutako epea pasa-
tzen denean ordainagiriak
pagatu gabe dituztenei %20
gehiago kobratuko zaie.
Udaleko arduraduneak or-
dainketa errazteko ordaina-
giriak helbideratzea gomen-
datzen dute.

● Barnetegietara
joateko
dirulaguntzak
emango ditu Udalak
Udaleko Euskara Batzorde-
tik adierazi digutenez, Uda-
lak dirulaguntzak emango
ditu barnetegi batean euska-
ra ikasteak eragiten dituen
gastuei aurre egiteko. Bar-
netegiko egonaldiaren gastu
osoaren %40 (gehienez
30.000 pezeta) ordaintzeko
dirulaguntza emango die
Udalak ikasleei eta langa-
betuei. Dirulaguntza jaso
nahi duten herritarrek Uda-
leko Euskara Zerbitzuko
teknikariarekin hitz egin
dezake edo 943 74 43 66 te-
lefono zenbakira deitu.

Eusko Jaurlari-
tzaren Justizi,
E k o n o m i ,

Lan eta Gizarte Se-
gurantza Sailak la-
guntzen duen Osa-
sunkume Bizitzaren
Abentura programak
bigarren aldiz saritu
du Elgoibarko Ikas-
tolak egindako lana.
Programa honen hel-
buru nagusia, gazte-
txoen artean bizitze-
ko era osasuntsua eta
autonomoa sustatzea
da. Aurten aurkeztutako 343 lanen ar-
tean 21 aukeratu dituzte eta lehen sa-
ria Ikastolako M.Kruz Intxausti ira-
kaslearen 4B gelak jaso du. Sariari
esker Eurodisney  parkera joango di-
ra. Sari banaketa joan den astelehene-
an izan zen Ikastolako frontoian, eta

bertan izan ziren saritutako gaztetxo-
ekin batera Eusko Jaurlaritzako or-
dezkariak eta Elgoibarko alkatea, Gi-
llermo Garate. Sari banaketaren oste-
an Ikastolako haurrek eta gazteek Az-
kona pailazoen saioarekin gozatzeko
aukera izan zuten.

Ikastolak Osasunkume-ko sari
nagusia lortu du bigarren aldiz

Programaren helburua gaztetxoen arteko bizitza
osasuntsua eta autonomoa bultzatzea da

Jose Luis Ansola, Pello Zaharra, preso el-
goibartarra aske utzi zuten joan den ostira-

lean, hilak 18, Valdemoroko kartzelatik (Ma-
dril). Hendaian atxilotu ondoren espainiaratu
egin zuten eta ordudanik behin behineko es-
petxeratua egon da. Ekainaren 9an Espainia-
ko Entzutegi Nazionalak epaitu egin zuen
Madrilen. 1980an Ispasterren (Bizkaia) 6
guardia zibilen kontra izandako atentaturako
informazioa ematea leporatu zioten. Fiskalak
174 urteko zigorra eskatu zuen. Epairik ez
dagoen arren Pello Zaharra aske geratu zen
ostiralean. Jose Luis Ansola EH alderdiko zi-
negotzi aukeratu zuten joan den ekainaren
13ko hauteskundeetan.

Omenaldia Elgoibarren
Gaur, hilak 25, arratsaldeko 19:30ean

omenaldia egingo diote Plaza Handian. Ber-
tan, besteak beste, bertsolariak eta dantza-
riak izango dira. Omenaldiaren ostean eki-
taldi politikoa egongo da, eta hizlariak Ar-

naldo Otegi EHko ordezkaria eta Amnis-
tiaren Aldeko Batzordeko Julen Zelarain
izango dira. 21:30ean afaria egingo dute
Kimetz elkartean.

Pello zaharra aske utzi dute
Ostiral honetan, hilak 25, egingo zaio ongi-etorria Plaza Handian

M. Kruz Intxausti irakaslearen
laugarren mailako neska-mutilek

“Eurodisney”rako bidaia irabazi dute
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● Bagoi bat trenbidetik atera zen Mendaro-
Deba artean bi behirekin tope egin eta gero
Bilbo eta Donostia arteko bidea egiten duen Eusko Tren en-
presako tren baten bagoia trenbidetik atera zen joan den os-
tegunean, hilak 17, trenak bi behirekin topo egin zuenean.
Istripua arratsaldeko 16:55ean izan zen Mendaro eta Deba
artean. Treneko bidaiariek autobusez egin zuten gainontze-
ko ibilbidea. Treneko bidaiari guztiak onik atera ziren, bai-
na txokea dela eta behietako bat hil egin zen.

Haritz Dantzari Taldea
Euskal Herriko ordezkaria izango da
Huescako Pir’99 jaialdian
Elgoibarko Haritz Dantzari Taldea Pir^99 jaialdian hartuko
du parte. Folklore jaialdi hau Aragues del Puerton (Huesca)
izango da, eta uztailaren 4an eskainiko dute elgoibartarrek
beraien emanaldia. Nazioarteko jaialdia aurten 3. aldiz
egingo da, eta aurreko ekitaldietan 4.000 eta 6.000 ikusle
artean izan ziren bertan. Jaialdiak lau egun iraungo ditu eta
besteak beste musika, dantza eta antzerkia entzun eta ikus-
teko aukera izango da Jaca ondoko herri txiki honetan. Ma-
hainguruak eta kirol erakustaldiak ere izango dira. Euskal
Herriak makaleko ordezkaritza bidaliko du Pir^99ra. Haritz
Dantzari taldeaz gain, Kepa Junkera eta Alboka taldea
izango baitira bertan. Hauek uztailaren 3an arituko dira.

Manolo Landak eta Iñaki Gandiagak Gipuzkoako
jubilatuen mus txapelketa irabazi dute
Donostian, Amarako Gure Bizitza elkartean jokatu zen Gi-
puzkoako txapelketako finalean, Manolo Landak (ezkerrean) eta
Iñaki Gandiaga (eskuman) mendarotarrek osatutako bikotea
atera zen garaile. 8 erregetara jokatutako mus txapelketako fina-
lean Larratxoko jubilatuen aurka irabazi zuten. Bi mendarota-
rrek Gipuzkoako Jubilatuen Etxeetako lehendakaria den Alberto
Garciaren eskutik jaso zuten garaikurra. Irabazleak izan direnez
probintziarteko txapelketa jokatu beharko dute orain Iruñean.

● Eskuz elkartearen zaharberritutako
altzariak igandera arte izango dira ikusgai 
Eskuz elkarteak antolatutako zaharberritutako altzarien erakuske-
ta inauguratu zuten joan den astelehenean, hilaren 21ean. Eskuz
taldekoak altzariak berritzen ibili dira eta beraien lanak erakutsi-
ko dituzte Kultur Etxeko erakusketa gelan. Altzariak ikusi nahi di-
tuztenek igandera arte, hilak 27,  izango dute horretarako aukera.
Erakusketa asteleheneteik larunbatera arratsaldeko 19:00etatik
gaueko 21:00etara egongo da irekita, jaiegunetan, berriz,
12:00etatik 14:00etara. Erakusketan besteak beste oheak, armai-
ruak eta disko aparailuak izango dira.

Jende asko elkartu zen San Migelen
auzotarren egunean
Sanmigeldarren egunean bailarako 3 harrijasotzailek ome-
naldi beroa jaso zuten. Goizean, meza ostean, Baltzola
anaien trikiti doinuak lagun, txorizoa eta salda jan zituzten
ermita ingurura hurbildu zirenek. Ondoren, pilota partidua
izan zen “Murkaikupe” frontoian. Partidua 22 eta 21 irabazi
zuen Xabierrek eta Asierrek osatutako bikoteak, Angelen eta
Karralen aurka. Bazkaltzeko 140 lagun inguru elkartu ziren
eta bazkal ostean Bioin, Irunaso eta Altzate harrijasotzaileak
omendu zituzten. Elgoibarko alkateak herritarren izenean
plaka bana eman zion harrijasotzaile bakoitzari eta bailara-
koen izenean ere oroigarri bana jaso zuten. Eguna dantzan
eta giro alaian amaitu zuten sanmigeldarrek.
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Urruzunoko zabortegian lindanea dagoela salatu du HBk
Bestalde,gai honi buruzko informazioa ezkutuan gorde dela adierazi dute

Elgoibarko Udaleko HBko ordez-
kariek Debabarreneko Manko-
munitateari egotzi diote Urruzu-

noko zabortegian lindanea bota izana-
ren erantzukizuna. Lindanea kutsadura
eta minbizia eragiten dituen gai bat da.
Orain arte ukatu egin dute Urruzunoko
zabortegian Lindanea dagoela, baina
maiatzaren 13an  Mankomunitateko le-
hendakaria den Luis Alberto Aranbe-
rrik Elgoibarko alkateari bidalitako do-
kumentu batean Urruzunon sustantzia
hau dagoela garbi gelditzen da. Hori
dela-eta HBk informazioa gorde izana
salatu du, baita ere elgoibartarren osa-
suna arriskuan jartzea.  

Trapagatik ekarritako lurrak
Kutsatutako lurrak Elgoibarrera

nola heldu ziren jakiteko azterketa bat
egingo duela esan du Mankomunitate-
ak, Juan Carlos Marcos HBko zinego-
tziak zalantza adierazi zuen azterketa
hori dela eta. Susmoak izan arren
ikerketarik ez egitea salatu du HBk.
1996ko udan Urruzunoko zabortegira
lindanez kutsatutako lurrak heldu zire-
la zioten zenbait zurrumurruk, ondo-
rioz, HB susmo horiek egiazkoak ala
susmo hutsak ziren ikertzen hasi zen.
Lur horiek Trapagatik (Bizkaia) ekarri
omen zituzten Urruzunora. Bertan be-
lodromo bat eraiki zuten, baina lanak
hasi aurretik lur haietan lindanea zego-
ela konprobatu zuten Uriker eta Terra
Nova enpresek egindako azterketek.
Arazoa ikusita obraren arduradunek,
Enrique Otaduy konstruktorari lurrak
bertatik kentzeko agindua eman zio-
ten. Lur horiek izan ziren HBren esa-
netan 166 kamioitan Elgoibarko za-
bortegira ekarri zituztenak.

Bestalde, HBk adierazi duenez,
zabortegiko arduradun teknikoak eta
egungo Mankomunitateko gerenteak
emandako datuen arabera, lurrak bo-
tatzeko ardura zeukatenek, Urruzu-
norako egokiak zirela zioen agiri bat
aurkeztu zuten. Baina Herri Batasu-
nak ikerketarekin aurrera jarraitu
zuen eta informea osoa ez zela jakin
zuen. Izan ere, Urikerrek Trapagako
lurrak aztertu zituenean lindanea zu-
tela jakin zuen. Ondoren alkateari
Mankomunitatean informeak lortze-
ko eskatu zioten eta honela jakin zen
Urruzunoko zabortegira botatako lu-
rrak lindanez kutsatuta zeudela.

Mankomunitatearen ikerketak
Debabarreneko Mankomunitateak

ikerketa egingo zuela adierazi zuen, ku-
tsatutako lurrak Elgoibarrera nola iritsi zi-
ren jakiteko. Luis Alberto Aranbarri Man-
komunitateko lehendakariaren esanetan,
aurkitutako lindane kopurua onartutakoa
baino 200 aldiz txikiagoa da. “ Kezkatzen
gaituena ez da ekarri duten kantitatea, ku-
tsatutako lurrak hona ekartzea baizik.
Izan ere kontrol egokiak egin gabe sartu
dira”. Hori dela-eta Mankomunitateak
hainbat ikerketa egingo ditu lurren jato-
rria, kantitatea eta kontrol sistema azter-
tzeko. Lehen pausua zabortegiko zuzen-
dariari espedientea irekitzea izan da.

II rr iioonnddoo TABERNA

Pedro Muguruza, 2 · Tel: 943 74 00 15

Astegunetan 7:00etan irekitzen dugu
eta asteburuetan 9:00etan. PEDRO PEREZ BERISTAIN

San Roke, 30 behea. ☎ 943 74 36 52 - 74 27 89

KOMUNITATEAK eta FATXADAK - BERRIZTATZEAK - PINTAKETA

HBren esanetan 96ko udan ekarri zituzten Lindanez
kutsatutako lurrak Trapagatik Urruzunoko  zabortegira. 



HH

Kili

KiliBaRREN 131999-VI-25

M E N D A R O K O  G E H I G A R R I A

Ekainaren 25a
56. zkiaBaRREN

ilabete honetako argazkia Ramon Lazkanok utzi
digu. 1965 urte ingurukoa da eta Garagartza auzoko
elizaren atarian aterata dago. Argazkian agertzen
direnak, ezkerretik hasita: Modesto Oliden, Patxi
Olazabal, Jose Luis Eizagirre, Jose Zuloaga eta
Ramon Lazkano. 



Bizitza ez dute lanak eta
ikasketek osatzen, horrez
gain denbora librea ere
badago. Aisialdia ongi eta
gustura aprobetxatzen
saiatu behar da. Horreta-
rako lagunak, kirolak, ta-
bernak eta beste zenbait
ekintza daude. Azken
hauek, ordea, oso urriak
izan dira Mendaron azken
urteotan. Lehen Guruzpe
elkartea egon zen behar
hauek asetzeko eta urte
batzuetako etenaldiaren
ondoren, orain, In leike
taldea bere hastapenetan
dago. In leikek guruzpe-
ren funtzionamendu eta
helburu ezberdinak ditu,
hala ere, biek, aisialdi tal-
deak dira.

In leikeren helburu na-
gusia bertako partai-
deen aisialdia bete-
tzea da. Baina elkarte-

ak antolatutako ekintzetan
taldeko partaide ez direnek
ere hartu ahal izango dute parte.

Oraindik ez dute ekintzarik antolatu,
aurrez esan bezala hastapenetan dau-
delako.

In leikeko kideen ustez herriko ka-
rentziak eta herritarren beharrak bat

datoz, beraz, elkartearen helburua be-
har horiek asetzea da. In leikek aisial-
diaren garrantzia ikusita, denbora li-
brea modu hezigarrian betetzeko bide
berriak eskaini nahi ditu. Beti ere kon-
tuan hartuta Mendaro bezalako herri
txiki batean ezin direla hiri batean adi-

nako eskaintzak egin.
In leikek urte osorako dina-

mika soziokulturala sortu nahi
du. Urte osoan ekintzak anto-
latzea da bere helburua eta ez
egun konkretuetan bakarrik.
Honela eginez gero, luzaroan
herrian ez baita beste ekintza-
rik egoten.

In leikek, Mendaro herri
bezala hazi dela ikusita ai-
sialdira zuzendutako zerbi-
tzuetan ere herriak aurrera
egitea nahi du. In leikek gustu
beretsuak dituzten pertsonen
elkargunea izan nahi du. Be-
re lana modu hezigarrian
egin nahi du, aisialdia, hez-
kuntza eta entretenimendua
uztartzen dituen bizitzako
atala delako.

In leikeren helburuak apa-
lak dira. Elkarteko kideek
Mendaroko eskaintza sozio-
kulturala eskasa dela ikusi
dute, eta beraien gogoa ekin-
tza berriak bultzatzea da, be-
ti ere, ahal den neurrian he-
rriko beste erakunde eta tal-

deekin elkarlanean. 
In leike barruan lau azpitalde daude

eta hauetako bakoitzak funtzionamendu
propioa dauka. Azpitalde bakoitzean
interes berdintsuak dituzten pertsonak
elkartzen dira. Hona hemen lau taldeak.
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MENDAROKO
kultur talde berria

Abatetxearen ondoko lokalean biltzen dira
“In leike” kultur elkarteko kideak.
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MENDIA
Mendarotik urrun gelditzen diren mendietara irteerak antola-
tzea oso zaila da, izan ere, autobusak, egonaldiak... oso ga-
resti ateratzen dira. Hori dela-eta, In leikek mendi talderen
batekin elkarlanean aritzeko aukera aztertu du. Hala ere,
mendiko azpitaldeak oraindik ez du irteerarik antolatu.

EUSKARA
Azpitalde honek dagoeneko antolatu ditu euskararen alde-
ko zenbait ekitalditara joateko autobusak Elgoibarko Iza-
rrarekin elkarlanean. Besteak beste, Ibilaldira eta Herri
Urratsera joan dira. 
Taldearen helburua euskararen erabilera bultzatzea da.
Etorkizunerako asmoen artean irailerako euskal hilabetea
antolatzeko asmoa daukate. Irailean haurrentzat pailazo-
ak, mahainguruak, ipuin kontalariak, abeslariak, diapositi-
ba emanaldiak... izango dira, besteak beste.

ANTZERKIA
Oraindik ekitaldirik antolatu ez badute ere, aurrerantzean
antzerkizaleentzat gustagarri izango diren ekintzak egingo
dituztela uste dugu.

TAILERRAK
Talde honek kitarra, pintura eta bertsolaritza ikastaroak anto-
latu ditu eta orain arte indar gehien hartu duen azpitaldea de-
la esan genezake. Hala ere, ikastaroak ez dira aurrera atera
lokal faltarengatik. Izan ere, ikastaroetan ikasitakoa taldean
zein bakarka praktikan jartzeko leku egokiak behar dira. 

Gaur egun lau azpitalde daude baina In leike ez da elkarte itxia,
eta edozeinen ekarpenak kontuan hartzeko prest dago. Beraz,
banaketa hau aldatu egin daiteke elkarteko kideek horrela era-
bakiz gero. In leike kultur taldera hurbiltzen diren lagunek elkar-
tea zer den ikusi ahal izango dute eta zer izan daitekeen esate-
ko aukera ere izango dute.

1999-VI-25

1. AUTONOMOA: 
Elkarteak autonomoa eta independentea izan behar du, inola-
ko lotura organikorik gabea. Guk eraiki nahi dugun taldean iri-
tzi eta pentsakera ezberdineko herritarrak egongo dira. Guz-
tiak gure taldera ekarriko dituen gakoa in leikela pentsatzea da.
2. IREKIA: 
Herritar guztiek izan behar dute kabida. Elkartearen filosofia-
rekin bat egiten duen edozein herritarri irekia izan behar du,
inolako aurrebaldintzarik gabe.
3. ZABALA: 
Mendaroko eta kanpoko edozein pertsona eta erakunderekin
harremanak izateko jarrera zabala izan behar dugu, edozei-
nekin lan egiteko prest dagoen elkarte bat izango gara. Harre-
manetarako prest egoteaz gain guk eragingo ditugu harrema-
nak. Gure filosofiak kutsakorra izan behar du eta hori harre-
manen bidez bakarrik lor daiteke.
4. BAIKORRA: 
Mendaro ez dago hondoa jota, ezta gutxiago ere, baina zer-
bitzu egokiak eta bizitza kultural dinamikoa eskaintzen duen
herria izateko asko falta zaio. Gure jarrera baikortasun kritikoa
da. Baikorrak izan behar dugu, errealitatea zein den eta bide-
an izango ditugun trabei begira gogor lan egin beharko dugu.
5. EUSKALDUNA
6. NEUTRALA: 
Gure helburuekin zerikusirik ez duten gaiek ez dute tokirik el-
kartean. Taldeak ez du inolako jarrerarik hartuko ez eta iritzirik
emango. Baina gure helburuekin lotutako gaien inguruko gau-
zetan elkarteko kideok argi hitz egin behar dugu.
7. BERDINTASUNEAN ERAIKIA: 
Elkartean ez dago goi edo behe mailako kiderik edo langilerik.
Bakoitzaren funtzioak ondo zehaztu ostean, berdintasunean oi-
narritu behar dugu gure jarduna. Elkartearen funtzionamendua
bertikala bada ere, bertara hurbiltzen den edonork du proposa-
menak egiteko eta aurrera eramateko aukera. Taldean errespetuz
jokatu behar dugu. Baita elkartetik kanpoko herritarrekin ere, gu-
re helburua jendea erakartzea baita. Konfidantzarekin, lasaita-
sunarekin eta begirunearekin zabaldu behar dugu gure mezua.
8. INTEGRATZAILEA: 
Elkarteak indar bateratzailea izan behar du. Funtsezkoa da he-
rriko indar eragile guztien onarpena lortzea eta elkarlanerako
plangintza garatzea. Gure lema “elkartzen gaituena banatzen
gaituena baino gehiago da” izango da. Beti saiatuko gara el-
kartearen muina alderdikerien, ideologien, motibazio partiku-
larren... gainetik jartzen.
9. POPULARRA: 
Elkarteak herritarra izan behar du zentzurik onenean. Elitetik
urrutiratu eta herrian sustraitu behar ditugu erroak. Herriaren bi-
zitzako zatia delako eta bertako jendearen egin nahiean sus-
traitzen delako gure egin-beharra.

ERREPORTAJEA · ERREPORTAJEA · ERREPORTAJEA

Nolakoa da 
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Mendaroko Udalak, Menda-
roko bizkotxoen tradizioa be-
rreskuratu nahian, Linazasoroko
eskolaren eraikina erosi zuen.
Gaur egun, labea eraikita dago
eta edifizioaren berrikuntza la-
nei azken ikutuak falta zaizkie.
Jarduera nagusia bizkotxogintza
da, baina ogia, opilak, eta antze-

ko produktuak ere egin daitezke.
Proiektua aurrera ateratzeko,
Udalak instalazioen errentamen-
durako baldintzak onartu ditu
negozio honen jabe egin nahi
dutenek proposamenak aurkez
ditzaten. Errentamendu epea 5 ur-
tekoa izango da, baldintza ekono-
mikoak hauek dira:

❖ Udako ekintza
kulturalak

Udalak hainbat ekintza antolatu ditu
udako gauetan jendea etxetik irtetzera
animatzeko. Bihar larunbata, hilak 26,
gaueko 11:00etan Zabale taldeak dan-
tzaldia eskainiko du Zelaikua plazan.
Datorren larunbatean, uztailak 3, gaue-
ko 10:30ean zine emanaldia izango da
frontoian, Full Monty filmea ikusiko du-
te bertara gerturatzen direnek. Uztaila-
ren 10ean, larunbata, dantzaldia izango
da Mendarozabalgo plazan Jose Gardo-
ki taldearekin.

❖ Santa Ana Saria
Pilota txapelketa
hasi da

Dagoeneko hasi da 23 urtetik behe-
rakoen afizionatu mailako Mendaroko
pilota txapelketa. Euskal Herriko 22 pi-
lotarik hartuko dute parte, eta partiduak
ostiraletan eta larunbatetan jokatuko di-
ra gaueko 21:30etatik aurrera. Finala
Santixao egunean izango da. Joan zen
asteburuan lehen partiduak jokatu ziren
eta oso giro ona sortu zen, emaitzak ere
nahiko parekatuak izan ziren.

Peñalver (Elgeta) 20 
Antxia I (Abadiño) 22

Retegi (Bera) 22 
Arrieta (Soraluze) 18

Zubieta (Bera) 16
Laskurain (Soraluze) 22

❖ BARRENeko
harpidetza Mendaron

BARREN astekaria Mendaroko
etxeetan jasotzeko harpidetza kanpaina
martxa onean doa. Dagoeneko 100 es-
kaera inguru jaso dira, baina beste 50
behar dira aldizkaria dohainik jasotze-
ko. Buzoiak Ikastolan, Jubilatuen Bilto-
kian, Udaletxean eta Leku Ona tabernan
daude. Izena emateko azken eguna uz-
tailaren 23a izango da. Lerro hauen bi-
dez jendea animatu nahi dugu harpide-
dun egiteko.

Udaleku irekiak eta kirol kanpaina
uztailean Mendaron

KILI MOTZAK · KILI MOTZAK · KILI MOTZAK · KILI MOTZAK ·KILI MOTZAK ·

Udalak eta Arno Guraso El-
karteak Udaleku irekiak eta kirol
ikastaroak antolatu dituzte hau-
rren oporraldiak dinamizatzeko.
Udalekuen arduraduna Menda-
roko animazio talde bat izango
da. Gaztetxoak astelehenetan,
asteazkenetan eta ostiraletan

goizeko 10:00etatik eguerdiko
13:00etara bilduko dira. Bestal-
de, patinaje eta pelota ikastaroak
astearteetan eta ostegunetan
izango dira, ordutegi berean.
Kanpaina uztailaren 5etik 23ra
bitartean izango da eta guztira
55 ikaslek hartuko dute parte.

KiliBaRREN Kolaboratzaileak: Joseba Etxeberria, Andoni Zulaika, Ander Zulaika, Ibai Idoeta, Ion Larrañaga,

Josu Motriko, Anibal Cotrina, Iñigo Lazkano, Unai Muñoz, Ruben Rios, Egoitz Horrillo, Jurdan Ezenarro eta Xeber Loiola.

Mendaroko Udalaren
dirulaguntzarekin argitaratua

1. urtea . . . . . . . . . . . 240.000pta. + BEZ . . . . . . . . . 20.000 pta./hileko
2. urtea . . . . . . . . . . 420.000 pta. + BEZ. . . . . . . . . . 40.000 pta./hileko
3. urtea . . . . . . . . . . 6000.000 pta + BEZ. . . . . . . . . . 60.000 pta./hileko

BEHIN BETIKO BERMEA: 920.000 pta.koa izango da.

ERRENTAMENDURAKO BALDINTZAK

Bizkotxogintzarako instalazioen
errentamendurako baldintzak
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– Noiz hasi zinen abestia-
ren munduan?

- 10 urterekin hasi nin-
tzen Galiza Etxeko tunan.
Gero ni bakarrik kantuan ha-
si nintzen eta zentroetatik
deika hasi ziren. Ermuko
Centro Andaluzean, Gastei-
zen, Logroñon, eta toki asko-
tan abestu dut. Bitartean kan-
tari gisa hezitzen aritu naiz.
Lehenengo Angela Zabaleta-
rekin eta ondoren Madrilera
joan nintzen. Ostiralero joa-
ten nintzen Madrilera Rafael
Rabayren akademiara. Bera
kantari famatu askoren zu-
zendari artistikoa da, besteak
beste, Los del Riorena, Isabel
Pantojarena eta Maria del
Monterena. Akademian inter-
pretazioa, kantua, arte dra-
matikoa, dantzak... ikasten
ditut. Orain hilean lau edo
bost egun pasatzen ditut ber-
tan.

– Toki askotan aritu zara
kantari, ezta?

- Bai, hala da. auditorio-
etan, antzokietan, zezen
plazetan... Donostian ere 12
urterekin Konstituzio Pla-
zan abestu nuen. Guztiek
izan dute esanahi berezia
baina telebistan, TVEko
Pasa la Vida saioan eginda-
ko aktuazioak ate asko ireki
dizkit.
– Duela gutxi ETBko Izar
Bila saioan ikusi zaitugu.
Zer moduzko esperientzia
izan da?

- Zoragarria. Jende as-
ko ezagutu dut. Denak
gauza beraren bila joan gi-
nen eta ikusleek hala uste
duten arren gure artean ez
dago lehiarik. Kamaren
atzean guztiak lagunak ga-
ra. Ez dut sari nagusia ira-
bazi, baina niretzat finalera
iristea eta Arriagan abestea

nahiko sari izan da.
– Arraro sentitu al zara
euskaraz abesten?

- Ez, tunan ere abesten
nuen euskaraz. Hau izan da
euskaraz bakarrik abestu
dudan lehen aldia, baina he-
mengoa naiz eta poz handia
eman dit hemengo hizkun-
tzan kantatzea. Abestiak
Euskal Telebistan itzuli diz-
kidate eta ez zait askorik
kostatu berauek ikastea.
– Musikari dagokionean
zein da zure ametsa?

- Nere estilo propioa lor-
tzea eta kantagintzan beste
bat gehiago izatea, nire kan-
tuak entzunak izatea alegia.
– Nola lortu duzu eskena-
toki gainean azaltzen du-
zun tenperamendua?

- Arituz lortzen den gau-
za bat da, eskenatokiz eske-
natoki kantuan hainbat ur-
tez ibilita. Hala ere, uste dut
barrutik ateratzen den zer-
bait dela. Eskenatokira ate-
ra eta sentitu egiten da, hori
ezin du inork erakutsi.
– Zuk egindako abestiak
al dira kantatzen dituzu-
nak?

- Ez, abesten ditudanak
ez dira nireak. Badira ba-
tzuk niretzat propio eginda-
koak, baina nireak ez ditut
kantatzen. Egunen baten es-
pero dut nire kantuak abes-
tea, izan ere badauzkat nik
egindako abestiak.
– Noizko Nathaliaren
diskoa?

- Aspalditik dudan ilu-
sioa da. Nire kantuak gra-
batzea, disko bat ateratzea
eta promozionatzea. Baina
hori ez dago nire esku,
produktore bati nire lana
gustatu behar zaio disko
bat ateratzeko. Ahalik las-
terren izatea espero  dut.NA

TH
AL

IA
M

el
la

do
Azken hilabeteotan elgoi-
bartar gazte honen kantu-
rako doaiak ezagutzeko
aukera izan dugu. Izan
ere, 23 urteko neska honek
ETB 1eko “Izar Bila” saio-
ko finalera iristea lortu du.
“Canción Española” dela-
koakin hasi eta Popera eta
kantu melodikora egin du
salto. Bere irribarrearekin
eta eskenatokian erakusten
duen tenperamenduarekin
jendea bereganatzea lortu
du. Telebistako esperien-
tziaz eta kantuaren mun-
duaz hizketan jardun dugu
berarekin, Nathalia Mella-
do abeslariarekin.

“Kanturako tenperamentua
barrutik ateratzen zait”

BESTEEK ESANA
“Ahots ona, musikarako entzumena eta tenperamentu

handia dituen neska da, kantuan gailurrera heldu
nahi duena” ANGELA ZABALETA, irakaslea.
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Andres
Barrenetxea
Goenaga
(1904-1987)

● 1904ko urtarrilaren 12an jaio zen, San Migel
bailarako Borragen baserrian. 7 anai-arreba izan
ziren, bera zaharrena. 
● Mende hasieran ez zegoen ikasteko erraztasunik
eta aukerarik, baina Andresek Urkaregira egin zi-
tuen osteretan, Mardaras deitzen zen maisuarekin
zerbait ikasteko aukera izan zuen. Baserriko
maiorazgoa zen eta oso gaztetan hasi zen baserri-
ko lanak egiten. Lagun artean erromerietara asko
joaten zen.
● Musikarako gaitasun handia zuen eta garai haie-
tako 18 botoitako soinuarekin ederki dominatzen
zituen Andre Madalen eta La Chica del 17 pie-
zak, bodaren baten ere jo zituen. Gazteizen solda-
duzka egiten zegoela azterketa bat egin zuen eta
libre geratu zen.
● Barinagako Zubilla baserriko Evarista Urkiola-
rekin ezkondu zen eta 5 seme-alaba izan zituzten.
Borragen baserriko lanak gogorrak ziren baina
familia osoak fin egin zuen lan. Esnea eta beste
gauza batzuk ekartzen zizkieten kaleko bezeroei.
● San Migel bailaran maiordomo lanak egin on-
doren, San Pedroko lantegian 15 urte lanean pasa
zituen. Gogorra zen baserriko eta lantegiko lanak
batera egitea, baina Andres langile amorratua zen.
● Izaera alaiko gizon honek egunkaria gazteleraz
irakurri eta ingurukoei zuzenean euskarara itzul-
tzeko gaitasuna zuen. Hileroko feriara etortzea as-
ko gustatzen zitzaion.Geroago Errosario kalera
etorri zen bizitzera familiarekin eta Ulazia aroste-
gian egin zuen lan. Bere azken lana Azpitarte ar-
do biltokian aurkitu zuen.
● Sinismen handikoa eta famili girokoa zen. Ber-
tsoak, euskal jokuak eta doinuak eta lagun artea
atsegin zituen.
● 1987ko urtarrilaren 30ean hil zen, 83 urte zitue-
la.

Juanito Gorostiza

VVVVaaaallll llll aaaaddddoooo llll iiii dddd
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bidaia agentziak
babestutako atala

Ma r i a
Luisa

San Martin
elgoibartarra
14 urte zi-
tuenean joan
zen lehen al-
diz Elgoi-
bartik kan-
pora bizitze-
ra. Gaur
egun 42 urte

ditu eta duela 9 urtetik bizi da Va-
lladoliden. Bertara heldu baino le-
hen Azpeitian, Donostian eta Ma-
drilen bizitakoa da. Lan kontuen-
gatik aldegin zuen Elgoibartik eta
lan asko probatu ondoren, Gizarte
laguntzaile karrera ikasi zuen va-
lladolideko Unibertsitatean. Gero,
moja sartu zen eta beste bi moja
nafarrekin bizi da pisu batean.
“Auxialiadoren kongregaziokuak
gera eta gure kontura ibiltzen gera
lanian, ni adibidez, Sida daken gai-
xuak zaintzen ibili naiz azkenengo
5 urtietan, lan gogorra da, baina
oso aberasgarrixa”. Elgoibarrera
udan bueltatzen da eta familiaz eta
Elgoibar inguratzen duten mendie-
taz akordatzen da, “Valladoliden
bizitziak abantaila asko ditxu, zer-
bitzu guztixak eskura ditxuzu, bai-
na desabantailak ere badaoz: airian
poluziua, zaratia eta landaretza fal-
tia, paraje oso lehorra dalako. Ber-
takuek 9 hilabetian negua itxen da-
bala esaten dabe eta gainontzeko 3
hilabetietan infernua. Izan ere, ne-
guak oso luziak eta hotzak izaten
dia, udazkena eta udaberria ixa ez
dia nabaritzen, eta uda, berriz, oso
berua da”.

Mª Luisa
San Martin

Foruen enparantza, 3
Tel: 943 74 39 12

☎☎  943 20 35 15
☎☎ ABERIAK 943 20 31 25
Bista Eder, 11 (sotanoa)

● 20600 EIBAR

OI
ER

KI
IGOGAILU

AK

Urrutira deitu gabe
bertakook segituan

konponduko dizugu
igogailua

HERRI-GAIN

Erretegia

San Pedro auzoa, 4 
☎ 943 74 30 40 ELGOIBAR
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ste honetako ar-
gazkia Antonio
Egaña, Bioinek

utzi digu. Gazte
denboran han eta

hemen harrijaso-
tzen ibilitakoa da

Antonio eta 1965eko ekainean Altzolako
jaietan egin zuen erakustaldi batean ate-
ratako argazkia da honako hau. Ezkerre-
koa da Antonio Egaña eta bere ondoan
Jose Luis Epelde laguntzailea ageri da.
Bi arrazoi nagusi izan ditugu aste honeta-
ko argazkia aukeratzeko: batetik, altzola-
ko San Juanak hilaren 23an, asteazkena,
hasi zirela eta bestetik, pasa den astean,
hilak 20, San Migel bailarako 3 harrija-
sotzaile ohi omendu zituzten Sanmigel-
darren egunean, Antonio horietako bat
izan zen. Antoniok esan digunez, “22 ur-
te nitxuanian ateratako argazkixa da eta
aise jasotzen nitxun orduan nere aurrian
agertzen diazen harrixak, ez zauan sasoi
faltarik”.

E R R E T R A T U  Z A H A R R A

A

II. URTEURRENA
1997ko ekainaren 23an, 27 urte  zituela hil zen 
AITOR LARREA ARRIOLAren oroimenez  

II. URTEURRENEKO MEZA izango da Parrokian
igandean, hilak 27, goizeko 10:30ean.

IV. URTEURRENA
1995eko ekainaren 25ean, 81 eta 53 urte  zituztela hil ziren 

MARIAAROCENAUNZUETAeta ROSARIAÑO AROCENAren oroimenez  
IV. URTEURRENEKO MEZA izango da Parrokian

larunbatean, hilak 26, arratsaldeko 19:00etan.
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-Nola hasi zinen harrijasotzen?
Kaminuak banatzen ditxun bi zati di-
txu San Migelgo bailariak. Garai ba-
tian alde batekuen eta bestekuen ar-
tian ‘pike’ haundixa zauan. Hasieran
saltaka eta segan ibili ginan, eta bes-
te aldekuek gu hobiak ginala ikusi
zabenian, harrijasotzen hasi zian.
Orduan nik ere harrijasotzen hastia
pentsau naban. Auzoko jaixetako
txapelketa batian, Antonio Egaña
Bioin eta bixok hartu genduan parte.
Bera laugarren gerau zan eta ni, be-
rriz, zazpigarren. Bioinek desafiua
bota zian eta nik onartu in naban.

-Apostu famatua izan zen bion
artekoa, ezta? Bai horixe. Duela 35
urte, Azkoitiko frontoian in genduan
jokua eta oso apostu famosua izan
zan, bailara erdixa baten alde eta
beste erdixa kontra zauan. Azkenian
nik irabazi naban. Geruao Urtain fa-
mosuakin apostua itxekotan gerau
nitzan, baina azkenian ez genduan
jokau, berak atzera in zaban, bo-
xeuan hasi zan-eta. Handik gutxira,
26 urtekin, erretirau nitzan.

-Oraindik hobetu ez diren mar-
kak omen dituzu? Bai. Bioinen aur-
kako desafiuan in naban lehenengo
errekorra. Oindiokan ‘kintopeko’ ha-
rrijasotzailia nitzan, soldauzkara jun
gabe daozen 21 urtetik beherako ha-

rrijasotzailiei deitzen jakue hola. 100
kiloko harri zilindrikuakin 212 al-
tsaldi in nitxun ordu erdixan. Biga-
rren errekorra Azpeitxin in naban 25
urtekin, harri berdina 287 aldiz al-
tsau naban-eta. Bi marka hauek ez
ditxu inok mejorau oindiokan.

-Harrijasotzen plaza askotan
ibili al zara? Gure sasoian plazaz
plaza itxen ziazen exibiziuak askoz
gutxiao izaten zian, urtian 4 edo 5
inguru. Gaur egun ixa astero itxen
ditxue. Gehixenbat hemen inguruko
jaixetan ibilitxakua naiz, Elgoibar-
ko auzuetako jaixetan, Eibarko
Amaña auzuan, Markinan, Azkoi-
txin... Apostuak zian nagusi gure
garaixan eta ez exibiziuak.

-Gauzak asko aldatu al dira
harriasotzearen munduan? Bai
asko. Lehen afizio gehixo zauan.
Bai jendian aldetik eta baitxa ha-
rriasotzailien aldetik ere. Oin 3 edo
4 ibiltzen dia eta asko kostatzen da
harrijasotzaile berrixak urtetzia.
Materixala edo harrixak ere asko
aldatu dia. Harri batzuek, ‘kubikua’
eta ‘bolia’ esaterako, ezin dia alda-
tu baina beste batzuetan mejorak
eon dia, errazao altsatzeko heldule-
ku hobiak ditxue eta bolumen gi-
txio dake, harrixeri beruna gehitzen
diuelako.

■ Adina: 57 urte
■ Gogoko kirol edo zaletasunak:

asko gustatzen jataz deportiak:
Saltakia, aizkoria, esku pilota, eta
herri kirol guztixak.

■ Gustuko harri mota bat?
Zilindrikua altzatzen naban errezen.

■ Inoiz ikusi duzun
harrijasotzailerik onena? Harri
txikixekin Ostolaza eta Zelai.

Jose Antonio
Ansola

“San Migel bitxan banatu zaban harrijasotze apustua jokau gendun”

40 pilotari aritu dira Lagunak Pilota Txapelketan
Guztira 40 pilotari gaztetxok hartu dute parte apirilaren azken astean hasi
eta ostiralean, hilak 18, amaitu zen Lagunak Pilota Txapelketan. Lagunak
Pilota Eskolak urtero antolatzen duen  txapelketako finalak Ikastolako
frontoian jokatu ziren eta honako hauek izan ziren emaitzak: Benjamin au-
rrekoen mailan, Haritz Arribillagak 18 eta 10 irabazi zion Julen Guene-
txeari. Benjaminen mailan Kepa Arribillaga 18 eta 5 nagusitu zitzaion Go-
tzon Zulaikari. Alebinei dagokionez,  Iker Txurrukak jantzi zuen txapela,
Egoitz Zulaikari 18 eta 3 irabazi ostean. Azkenik, infantil mailan Eneko
Ulazia izan zen txapelduna, Haritz Iriondori 18 eta 9 irabazi baitzion.

K I R O L  A L B I S T E A K

● Zur Ta Lur-Elgoibar taldea
Euskadiko areto futboleko txapeldun

Zur Ta Lur-Elgoibar autonomi mailako taldeak
areto futboleko Euskadiko Txapelketa irabazi du.
Limpiezas Javier Arabako talde txapeldunaren aurka
jokatutako finalean 3 eta 2 irabazi zuten elgoibarta-
rrek. Finala Gazteizen jokatu zen. Zur Ta Lur taldeko
jokalariek nahiko urduri hasi zuten partidua eta 2 eta
0 galtzen hasi ondoren, ahalegin berezia egin behar
izan zuten markagailua orekatzeko. Minutuak pasa
ahala lasaitu egin ziren eta hobeto jokatzen hasi, ga-
raipenaren gola izan zen nagusitasun horren fruitua.
Garaipen honek Espainiako Txapelketako azken fa-
sean lehiatzeko ateak ireki dizkio Jon Pozuelok en-
trenatzen duen taldeari. Talavera de la Reinan (Tole-
don) jokatuko dituzte azken faseko partiduak, eta Au-
tonomi mailako talderik onenen aurka neurtuko di-
tuzte indarrak datorren asteburutik aurrera. Lagunak Pilota Txapelketan parte hartu duten 40 pilotariak eta

antolatzaileak agertzen dira argazkian.
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Nahaste Borraste proba bihar
eguerdian, hilak 26, jokatuko da

Mendi bizikleta zozketatuko da proba bukatzen duten gaztetxoen artean

K I R O L A

EEEE MMMM AAAA IIII TTTT ZZZZ AAAA KKKK

Esku Pilota

Lagunak Pilota Txapelketa

Finalak

Haritz Arribillaga 18 - Julen Guenetxea 10 (Benj. aur.)

Kepa Arribillaga 18 - Gotzon Zulaika 5 (Benj.)

Iker Txurruka 18 - Egoitz Zulaika 3 (Aleb.)

Eneko Ulazia 18 - Haritz Iriondo 9 (Inf.)

Futbol 7 txapelketa

Bar Las Torres 2 - Inkision 12

Laranja Mekanikoa 2 - Bar Gure Toki 7

Costo De Doñana 12 - Kasima Brewers 0

La Tarantela 1 - Grassoppers 2

A.P.T.C.P.K. Dos 14 - Kadar C.F. 1

Bar Margon 0 - Antzarak (Motriko) 5

Faustino VII 7 - Olaso F.C. 5

Tiroriro Taberna 3 - Elur F.S 4

Zergatik ez 2 - El Que Sobra 4

Zordunak 1 - No nos patrocinan 11

Malas hierbas 2 - F.C. Los Cillones 4

Los Txatos 1 - Elgoibar F.S. 0

Kimetz Elkarteak antolatuta, hilaren
26an, zapatua, eguerdiko
13:00etan hasiko da Nahaste Bo-

rraste kirol proba herrikoiaren 15. edizioa.
Iaz bezala gaztetxoen partaidetza bultzat-
zea da antolatzaileen nahia. Hori izan da
proba hilaren 26ra atzeratzearen arrazoia,
azterketa egunak parte hartzeko oztopo
izan ez daitezen, besteak beste. Ildo bere-
an, mendi bizikleta bat zozketatuko da 14
urte bitartekoen proba bukatzea lortzen du-
ten kirolarien artean. Ohi denez, 3 kirol ez-
berdin egin behar izaten dira: bizikleta, 10
kiloko zakuarekin bizkarrean eta saltaka.
Bizikleta proba izango da lehendabizikoa:
Kimetz Elkartetik irten eta Sigmako zubi-
tik San Antolinera abiatuko dira. Karkiza-
no, Madala, San Frantzisko eta Errosario
kaleak zeharkatu ondoren, Plazara iritsi eta
zakuari kolpe egingo diote. 5 kiloko za-
kuarekin San Bartolome eta Errosario ka-
leetan zehar pasatu ondoren, saltaka hona-
ko ibilbide hau egingo dute: San Bartolo-
me, P.M. Urruzuno, San Frantzisko, Erro-
sario eta Plaza Handia
Nagusien lasterketa

14 urtetik gorakoen lasterketa 13:15 al-
dera hasiko da Plaza handitik. Bizikletaz
honako leku hauetatik pasatuko dira: Sig-
mako zubia, San Antolin, Karkizano, Ma-
dala, Ermuaranbide, San Lorentzoko sarre-
ra, Ibarrenea, IMH, Erretxindi, Trenbide,
Ezenarro, San Frantzisko, Errosario eta

Plaza. segidan, gizonezkoak 25 kiloko
zakuarekin eta emakumezkoak 10 kilo-
koarekin, San Bartolome eta Errosario
kaleak pasatu ondoren, Plazara iritsi eta
saltaka hasiko dira. Saltakako ibilbidea:
Santa Ana, Trenbide, B. Ezenarro, S.
Frantzisko eta Errosario kaleetan zehar
izango da, helmuga Plaza Handian izan-
go da. Lehenengo hirurek, lehen emaku-
meak, lehen beteranoak, lehen gazteak
eta azken lasterkariak jasoko dute saria.
Gainontzeko lasterkarien saria, lasterke-
ta amaieran, Kimetz Elkartean eskaini-
ko den bazkari herrikoia izango da.

● Patinajeko monitore
titulua lortzeko ikastaroa
Udal Kirol Patronatuak Patinajeko
monitore titulua eskuratzeko ikastaroa
antolatu du. Klaseak uztailaren 5ean eta
7an izango dira Ikastolako frontoian
goizeko 10:00etatik 13:00etara. Patro-
natuko bazkide direnentzat prezioa
6.500 pta.koa da eta bazkide ez dire-
nentzat, berriz, 7.000pta. Izen emateak
Olaizaga Kiroldegian egin daitezke.

● Ibai ko judokek 3 domina
lortu dituzte Altzako torneoan
Ibai Klubeko Egoitz Mora, Gorka Gara-
te eta Riki Alves judokek Altzako (Do-
nostia) V. Judo torneoan hartu zuten par-
te pasa den ekainaren 19an. Partehartzai-
leen artean Euskadiko hainbat lekutatik
etorritako judokak zeuden. Oso emaitza
onak lortu zituzten elgoibartarrek,
Egoitz Morak 90 kg-z pekoan urrea, eta
100 kg-z pekoan zilarra irabazi zituen.
Gorka Garatek, berriz, zilarra eskuratu
zuen 81 kg-z azpiko kategorian. Aipaga-
rria da, bestalde, Riki Alvesek egin zuen
laugarren postua, bera baitzen gerriko
baxuena zeukan partehartzailea.

25 kiloko 
zakua bizkar

gainean
hartuta korrika

egitea
da probarik
gogorrena.

Olaizaga Kirol Elkarteko 44 lagunek
hartu dute parte karate erakustaldian

Olaizaga Kirol Elkarteak antolatuta,
44 karatekek hartu zuten parte zapa-
tuan, hilak 19, kiroldegian eskaini zu-
ten erakustaldian.
Adin guztietako kiro-
lariek urtean zehar
Luis Agirregomezkor-
ta maisuaren ardurape-
an ikasi dutenaren era-
kustaldi txiki bat egin
zuten. Luisek karate-
kek egiten zituzten
mugimenduen eta tek-
niken azalpenak eman
zituen eta ikasleek 2.

Dan-eko gerriko beltza lortzeko gain-
ditu behar diren ariketa edo “Katak”
egin zituzten, besteak beste.

Urte guztian ikasitakoaren erakustaldia 
egin zuten Olaizagako karatekek.
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G A Z T A R O A

1. Aurten izango da hizkuntza bat ikastera
atzerrira jungo naizen lehenengo aldixa.
Corkera nua, Irlandara, hilabeterako.
2. Amak proposau zian. Gainera, gabone-
tan ingeleseko titulua ateratzia nahi dot eta
Irlandan praktikauko dotenez errazaua in-
go jata. Gero alemana ikasteko asmua da-
kat.
3. Goizetan klasiak dauzkat eta arratsal-
diak ere taldiakin pasauko ditxut. Gero ga-
betan familixa batekin egongo naiz eta
igandiak ere eurekin pasauko ditxut.
4. Bildurra ematen dia hara jun eta ohitzen
ez banaiz aspertziak. Janarixakin ere kez-
kauta nao.
5. Ulertzia. Idazten ondo moldatzen naiz,
baina pelikulak ikusten ditxutenian ba-
tzuetan ez ditxut ulertzen. Nere kezkia ho-
ri da, hara jun eta berbetan hasten dianian
ez badiet ulertzen larri ibiliko naizela pen-
tsatzen dot..

1. Iazko udan Ameriketara jun nintzan,
Nueva Yorkera, aurten Ikastolatik elkar-
trukia in dogu eta Liverpoolen egon naiz.
Aurtengo udan, berriz, Kaliforniara nixe.
2. Txikitatik esan izan dot udan Amerike-
tara jutia nahi nabala eta aukeria euki  do-
tenian jun in naiz, neretzat ikasteko baino
oporrak ondo pasatzeko dia, eta atzerrira
junda bi gauzak itxen ditxut, hizkuntza
praktikau eta dibertitxu.
3. Bai, gero han antolatutako eskursio ba-
tzuetara jungo naiz baina denbora gehixe-
na familixa batekin pasauko dot. Lana
itxera ezin dot oindiok jun.
4. Hasieran zaila da, hara iritsi eta dana
ezberdina dalako. Baina inglesez hitz egi-
ten konponduz gero errez ohitzen dala us-
te dot. 
5. Ikasterako orduan zailena gramatika
da. Baina hitz egitia ez jata hain zaila
iruditzen.

1. Atzerrian izan naiz, baina ez hizkuntzak
ikasten. Aurten joango naiz lehen aldiz.
Abuztuan Berlinera noa bertan hilabete
bat pasatzera. Goizetan alemaneko klasee-
tara joango naiz.
2. Pentsatzen dut hizkuntza bat praktika-
tzeko derrigorrez joan behar dela atzerrira.
Han nahi ta nahiez hitz egin beharko dut
alemanez eta horrela asko aurreratuko du-
dala uste dut.
3. Ez, pisu batean egongo naiz beste gazte
batzuekin. Hemendik bakarrik noa eta
Alemaniako jendearekin biziko naiz.
4. Bai, dena berria izango baita. Ez hiz-
kuntza bakarrik, ni hiri batera noa eta han
kultura ezberdin asko daude, beraz, irudi-
tzen zait zaila izango dela horrelako egoe-
ra bati aurre egitea.
5. Ni 3 urtez ari naiz alemana ikasten eta
hizkuntza honetan zailena ahoskera da, de-
klinabideak ere kontuan izan behar dira. 

Cordon,Vilarchao, c.b.
D E K O R A Z I O A

MOKETAK, KORTXO BARNIZATUA, PVC ETA PARETAK,
SINTASOLA, ZOLU INDUSTRIALAK, GORTINA BERTIKALAK,
GOTELE ERROTULAZIOA, PINTURA OROKORRA.

San Roke , 7 behea. Tel: 943 74 28 74-74 05 70

JOSE pinturak

San Bartolome, 28-1 ezk • Tel: 943 74 12 55 • Mobila: 629 44 23 14

Mota guztietako pintura
eta enpapelatuak. 
Zoluak, moketak, sintasola,
kortxoa, etab. jartzen dugu.

(Txema)

1. Izan al zara inoiz atzerrian hizkuntzak ikasten?
2. Nola hartu duzu  aurten atzerrira joateko erabakia?
3. Bertako familia batekin egongo al zara?
4. Zaila iruditzen al zaizu egoera berri horretara moldatzea?
5. Hizkuntza berri bat ikastean zer kostatzen zaizu gehien?

Udan sartu berri gara eta gazte askok oporrak
atsedenerako aprobetxatzen ditu. Baina badira
atzerrira joan eta bertako hizkuntzan trebatzea
erabakitzen duten gazteak. Gu hiru neska-mutile-
kin izan gara eta aurtengo udako asmoak kontatu
dizkigute. Hirurak atzerrira doaz. Zertara? Kur-
tsoan zehar ikasi dutena praktikan jartzera.

Kalifornia Irlanda

Nagore Eskudero
16 urte Oihana Martinez

16 urte

Berlin

Ruben Gonzalez
24 urte

UDA HIZKUNTZAK
ikasteko
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INTERESEKO
TELEFONOAK

OSASUNA
Anbulategia:

Larrialdiak . . . . 943 461111
Txanda hartzeko . 943 743354

Planning-a . . . . . 943 742950
Alkoholiko Anonimoak . 943740385
D.Y.A (anbulantzia) . 943 464622
Gurutze Gorria . . 943 743864
Mendaroko Ospitalea . . 943 032800
Odol Emaileak . . 943 743936

GARRAIOAK
Eusko Trenbideak. . . 943 740442
PESA (Eibar) . . 902 10 12 10
Taxi geltokia . . . . 943 740898

UDALA
Euskara Zerbitzua. . . 943 744366
Udal Kirol Patronatua. . 943 744415
Kultura Zerbitzua. . 943 742158
Mendaroko Udala . . . 943 756100
Ongizate zerbitzua . . . 943741008
Udaletxea . . . . . . 943 741050
Udaltzaingoa. . . . 943 741394

BESTELAKOAK
Elgoibarko Izarra . . . 943 741626
Kiroldegia. . . . . . 943 744415
Kontsumo Bulegoa . . . 943 743088
Liburutegia. . . . . 943 743525
Musika Eskola . . 943 742145
Mintxeta . . . . . . 943 744315
Parrokia . . . . . . . 943 740842
Postetxea . . . . . . 943 741547
Gaztetxea . . . . . . 943 743572

ADINEKOEN ETXEAK
San Lazaro Egoitza . . 943 740296
Zaharren Biltokia . . . 943 740526

IKASTETXEAK
Haur Eskola . . . 943 74 21 41
HHI (EPA) . . . . 943 74 08 80
Herri Eskola . . . 943 74 08 79
I.M.H. . . . . . . . 943 74 41 32
Herri Institutua

Arreiturre . . . . 943 74 02 67
Ezenarro (Meka). . 943 74 44 80

Ikastola . . . . . . 943 74 44 41
Pilar Ikastetxea. . . . 943 74 13 31

KOMUNIKABIDEAK
BARREN. . . . . . 943 74 41 12
El Diario Vasco . . . 943 74 40 73
El Correo Español. . 943 74 10 82
Gara. . . . . . . . . 943 10 84 21
Zazpiki irratia . . 943 74 34 74

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Todo sobre mi madre
Semea auto istripu batean hil zaion egu-
nean, berak idatzi zituen azken lerroak
irakurtzen hasiko da Manuela. Semeak ez
zuen bere aita nor zen jakiteko aukerarik
izan eta ezagutzeko gogoa daukala idatzi-
ko du bere egunkarian. Manuelak, aitaren
bila joatea erabakiko du, semearen azken
nahiaren berri emateko. Lehenik, duela
18 urte elkarrekin seme bat izan zutela
azaldu beharko dio, ordea, eta auto istri-
pu batean hil berri dela esan.

Zuzendaria: Pedro Almodovar.
Antzezleak: Cecilia Roth, 
Marisa Paredes, Penelope Cruz.

ZI
NE
A

25
ostirala

19:30 PELLO ZAHARRAri
ONGI-ETORRIA
Plaza Handian

22:15 ZINEA
“Todo sobre mi madre”

26
larunbata

13:00 NAHASTE
BORRASTE
(Gaztetxoak)
Irteera Kimetz elkartean

13:15 NAHASTE
BORRASTE
(Nagusiak)
Irteera Plaza Handian
Antolatzailea:
Kimetz elkartean

19:30-22:15 ZINEA
“Todo sobre mi madre”

21:00 KONTZERTUA
GAZTETXEAN
Nuevo Catecismo Catolico,
Teen Dogs eta Fisk Fucking
Antolatzailea:
Gazte Asanblada

27
igandea

18:30 GELATXOREKIN
DANTZALDIA
Plaza Handian

19:30 ZINEA
“Todo sobre mi madre”

28
astelehena
19:00 IKASKETA
BUKAERAKO 
TITULU BANAKETA
Antolatzailea:
Elgoibarko Herri Institutua
Mekako Areto Nagusian

22:15 ZINEA
“Todo sobre mi madre”

30
asteazkena
19:00 EHren BATZAR
IREKIA
Kultur Etxean

1
osteguna

9:30
ATXUTXIAMAIKAren
UDALEKU IREKIEN
HASIERA
Antolatzailea:
Atxutxiamaika B.T.

2
ostirala

20:00 HITZALDIA
Antolatzailea:
Elgoibarko Alkoholiko
Anonimoen Elkartea
Kultur Etxean

☎
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Jatetxea
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● Elgoibarko Herri Institutuak
1999/2000 ikasturtean
matrikulatzeko epea ireki da
Herri Institutuan 1999/2000 ikasturterako ma-
trikula epea, uztailaren 1etik 9ra izango da, biak
barne. Epe hau, D.B.H, D.B.H.O. edo Zikloeta-
ko ikasketak egin nahi dituztenei zuzenduta da-
go. Bestalde, ikasketen bukaera dela-eta, titu-
luen eta selektibitateko noten banaketa ekitaldia
egingo dute astelehenean, hilak 28, Herri Ins-
titutuan. LOGSE 2. maila eta Hezkuntza ziklo-
ak burutu dituzten ikasleak eta familiak, Giller-
mo Garate, Elgoibarko alkatea eta Migel Gurru-
txaga enpresa gizona izango dira ekitaldiko par-
taideak. Saioa arratsaldeko 19:00etan hasiko da
Mekanikako Areto Nagusian.

● Rock & roll kontzertu
hirukoitza bihar, hilak 26,
Gaztetxean
Nuevo Catecismo Catolico, Teen Dogs eta Fisk
Fucking talde donostiarrek kontzertua eskaini-
ko dute bihar, hilak 26, Gaztetxean. Hiru tal-
deak Buenavista auzokoak dira (Donostiako
auzo industrialetako bat) eta Teen Dogs eta
Fisk Fucking nahiko berriak badira ere, Nuevo
Catecismo Catolicok urte asko daramatza mu-
sika munduan. Izan ere, Euskal Herrian zein
Estatuan kontzertu gehien ematen dituen talde-
etariko bat da, eta 6. diska atera berri dute.
Bestalde, ez da Elgoibarko Gaztetxera datozen
lehenengo aldia, azkenengoz, euren lagun za-
harra den Jeff Dahl-ekin batera Gaztetxea bete
zuten-eta. Penintsula osoko rock & rollik one-
naz gozatzeko parada izango dugu, beraz,
gaueko 21:00etatik aurrera hasita.

TTTT XXXX AAAA NNNN DDDD AAAA KKKK

FARMAZIAK
Egunez Gauez

26 Bidasolo* Anduaga
27 Bidasolo* Anduaga
28 Anduaga Anduaga
29 Yudego Yudego
30 Zabaleta Zabaleta
1 Etxeberria Etxeberria

(Santa Ana kalean)

2 Bidasolo Bidasolo
*(eguerdiko 2ak arte)

ESCALA: Rekalde, 1 Soraluze.
Tel: 943 75 16 38
ANDUAGA: Herriko enparantza 4,
Garagarza. Tel: 943 75 61 42
ZABALETA: Kalebarren, 9 Soraluze.
Tel: 943 75 13 84

OKINDEGIA
27 igandea Doña Mercedes

Aurrez 

enkargatuz gero 

hobe!

Jaixak

ondo pasau!Jaixak

ondo pasau!

Larunbata, 26
16:00 Jaien hasiera kanpai jotze
eta txapligoekin.
17:00 Umeentzako jolasak, Atxu-
txiamaika Begirale Taldeak an-
tolatuta.
18:30 Poniak eta zezenak.
21:00 Bertso afaria A.M. Peña-
garikanorekin, Andoni Egañare-
kin eta Aitor Mendiluzerekin.
Gaijartzailea Fernando Loiola.
24:00 Gaupasa Ansorregi taldea-
rekin.
Ordu berean, bolo tiraldiak. Sa-
riak lehenengo laurentzat eta sor-
presa bosgarrenarentzat.
Goizaldean, Txokolatada.

Igandea, 27
11:00 Zaldi lasterketa.. Sariak le-
henengo hirurentzat.
14:00 Auzoko jubilatuentzat baz-
karia.
18:00 Idi-demak Iñaki Lopategire-
kin, Artadialderekin eta Javier Al-
tzubarrenekin. Sariak: 115.000
pta., 110.000 pta. eta 100.000 pta.
Ondoren, orgatilaren zozketa.
Egun osoan zehar, Iker Allur eta
Unai Narbaiza trikitilariak.

Asteartea, 29
11:00 Prozesioa eta Meza Nagu-
sia.
Ondoren, Saizar sagardotegiak
eskainitako sagardo dastaketa.
14:00 Auzotarren bazkaria.
Egun osoan zehar, Ion Ostolaza
eta Unai Andonegi trikitilariak.

SAN PEDROKO
jaiak

● Alkoholiko
Anonimoakeko kideen
hitzaldia uztailaren 2an
Ekainaren 23an, Elgoibarko Alko-
holiko Anonimoen Elkartea sortu
zela 14 urte bete ziren. Urtemuga
hau dela-eta Elkartekoek hitzaldi
publikoa eta afaria antolatu dituzte
uztailaren 2rako. Hitzaldia Elkarte-
ko kideek emango dute, eta herrita-
rrei alkoholak sortarazten dituen
arazoak ezagutaraztea da euren as-
mo nagusia. Elkarteko kideek adie-
razi digutenez, 14 urte hauetan ete-
nik gabe funtzionatu dute.
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Lana

♦ ESKAINTZA♦ 

♦ Asteburuetarako kamarera behar
da. ☎ 943 12 73 34

♦ Pertsona euskalduna behar da 2
urteko umea zaintzeko.
☎ 943 74 42 97 (20:00etatik aurrera)

♦ ESKAERA♦

♦ Sukaldaria eskaintzen da sukal-
derako, umeak zaintzeko edo etxe-
ko lanak egiteko ☎ 943 74 38 85.
Gloria (goizetan deitu)

♦ Esperientziadun emakumea gai-
xoak zaintzeko prest.
☎ 943 74 04 86

♦ Esperientziadun neska eskain-
tzen da lanerako ( umeak zaintzen,
etxeko lanak egiten...)
☎ 943 74 29 73 (Andone)

♦ Erizaintzan diplomatutako neska
euskalduna eskaintzen da pertsona
gaixoak eta edadetuak zaintzeko.
Etxean edo ospitalean. Egunez
nahiz gauez. ☎ 943 74 27 78

Agurrak

♦ Zorionak
Itziar! libratu-
ko zinelakoan,
ezta? Ez ba.
Preparatu bela-
rriak, 27 tiraka-
da ez dira gutxi
eta! Ondo pasa Pelayoetan, gaurtik
hasi zera zu eta urtebetetzea ospa-
tzen! Zure koadrila.

♦ Zorionak
Maitaneri, hila-
ren 29an 6 urte
beteko dituelako.
Familia osoaren
partez.

♦ Zorionak
Joni, gaur 2 ur-
te bete dituela-
ko. Naiararen
eta Jonatanen
partez. Aupa
bihurri!

♦ Zorionak Iosu
Abadi , astearte-
an, hilak 29, 11
urte beteko di-
tuelako. Guraso-
en eta bereziki
Nahiaren partez.

♦ Zorionak
Gorkari, hilaren
29an 5 urte beteko
dituelako. Guraso-
en eta Nerearen
eta Ionen partez
ondo pasau.

♦ Zorionak Sara-
ri,  hilaren 23an
urtebete egin zue-
lako. Familia oso-
aren partez.

♦ Zorionak Ana-
ri, hilaren 22an
urteak bete zitue-
lako. Gurasoen
eta bereziki alaba
Eiderren eta Sa-
rairen partez.
Egun zoragarria pasa dezazula.

♦ Zorionak
Goraneri, hilaren
28an 8 urte bete-
ko dituelako. Fa-
milia osoaren eta
bereziki bere
ahizpa Eneritzen
partez.

♦ Zorionak Nerea Asenjori, hila-
ren 26an 9 urte beteko dituelako.
Bere lagun Amaiaren partez. Egun
ona igaro.

♦ Zorionak Zakari, larunbateko
sahietsak oso onak zeudelako. Ko-
adrilaren partez.

♦ Zorionak Migueli eta Pilarri
ezkontzako 45. urteurrenean.

♦ Zorionak aitari, gaur urteak be-
te dituelako. Familia osoaren eta
bereziki Ileniaren eta Andrearen
partez. Ondo pasa eguna.

♦ Zorionak Tamarari, hilaren
17an urteak bete zituelako. Asma-
tu zein garen.

♦ Zorionak A.A x A.M. zuen
ezkontzako 25. urteurrenean. Fa-
miliaren partez.

♦ Ekainaren 15ean 16 urte bete zi-
tuen Oihana Apellanizi, zorion
bero bat bere lagunen eta batez
ere koadrilako bi zoroen partez.

♦ Zorionak gure lagunari, hilaren
21ean urteak bete zituelako.

♦ Zorionak Guapeton laster 16
urte beteko dituzulako. Zure ad-
miradoreen partez.

♦ Zorionak Iratxeri, ekainaren
23an 13 urte bete zituelako. Etxe-
koen partez.

♦ Zorionak David Tejerori eta
Iñigo Zearsolori laster ezkondu
behar direlako. Zorte on datorki-
zuen bizimodu berrian. Eta ondo
pasatu larunbatean ezkongai agu-
rrean. Mazantini kuadrilakoen
partez.

Etxebizitzak

Bestelakoak

♦ Asteartean, hilak 22, 20:00ak
aldera King-Kong tabernan Irion-
do dendako poltsa bat utzi nuen
sandalia batzuekin. Norbaitek
aurkitu badu dei dezala mesedez,
943 74 33 18 telefonora.

♦ Pilar ikastetxean 78. urtean
amaitu zutenak (65. urtekoak)
Bazkaria izango dute irailaren
11n. Joan nahi dutenak deitu tele-
fono honetara: 639 96 07 87 (Jose
Mari San Martin). Deitu
20:00etatik aurrera.

♦ Backstreet boys taldearen Do-
nostiako kontzerturako 2 sarrera
saltzen ditut. ☎ 943 20 31 92

♦ Urrezko gurutzea eta katea gal-
du ditut. Jaunartze eguneko opa-
ria da. Jokin 99-V-9 dauka idatzi-
ta. Norbaitek aurkitu badu dei de-
zala mesedez 943 74 25 09 tele-
fonora.

♦ Igandean, hilak 20, Plaza Han-
dian perla urdindun zilarrezko
pultsera galdu nuen. Norbaitek
aurkitu badu, dei dezala 943 74
41 54 telefonora.

♦ Karabana gordetzeko lokala
alokatuko nuke. ☎ 943 74 29 52
(20:00etatik aurrera deitu)

♦ Lokala alokatzen dut Santa Ana
kalean. Denda jartzeko egokia.
☎ 943 74 12 83

♦ Urrezko katea galdu dut Madala-
tik Artetxera bitarteko bidean. Nor-
baitek aurkitu badu, mesedez dei
dezala 943 74 10 85 telefonora.

♦ 6 hilabete baino gutxiago di-
tuen pastor aleman txakurra erosi-
ko nuke. ☎ 943 75 50 71

♦ Kotxesila egiten den kotxe ka-
pota eskaintzen dut, osagai guz-
tiekin. ☎ 943 74 33 59
(20:30etik 22:30era)

Garajeak

♦ Garaje itxia alokatzen da Kirol-
degi parean (San Roke).
☎ 943 74 06 09

♦ Garajea alokatzen dut Arregito-
rre kaleko 6. zenbakian.
☎ 943 74 02 63

♦ Pista Beltzaren azpian marradun
garajea alokatzen da.
☎ 943 74 19 55

Salerosketak

♦ ZZR 600 Kawasaki motoa sal-
gai. Egoera onean. ☎ 630 52 60 52

♦ Jatetxe batean erabilitako arkoi
erako izozgailua salgai. Neurriak:
zabalera 113 zm. , altuera 86 zm.
eta sakonera 60 zm.

♦ Wolkswagen Polo Classic autoa
salgai. 60.000 km. Ekonomikoa
☎ 943 74 16 64.

♦ Motorra salgai. G.A.C. Onix 50
c.c. Gorria eta ondo zainduta.
☎ 943 74 12 60 (Gauez deitu)

♦ Roller Aloha Karabana salgai.
☎ 943 77 05 22

♦ Adria karabana salgai. 3,5m. 4
pertsonarentzat. Abantzearekin.
☎ 943 74 07 85

OHARRA:
Merkatu txikirako mezuak ekartzeko azken eguna

ASTEAZKEN EGUERDIA da.

♦ Pisua salgai edo alokairuan To-
rreviejan (Alicante).
☎ 943 74 24 26 (Domingo Garcia)

♦ Udarako baserria alokatzen da
Goizuetan, Talde handientzat
prestatuta. Aste baterako, hama-
bostaldirako, zein hilabeterako.
☎ 943 42 79 27

♦ Pisua alokatuko nuke altzariekin.
Soldata finkoa.
☎ 943 74 08 09 (Jone)

♦ Laredon apartamentua alokatzen
dut uda honetarako. Hondartza her-
tzean dago.
☎ 943 7952 80/ 656 71 77 45

♦ Etxea alokatzen dut Zumaian. Uz-
taila eta iraila. ☎ 943 86 05 93
(18:00etatik 21:00etara. Loli)

♦ Apartamentua alokatzen dut To-
rreviejan. Udan. ☎ 943 74 24 50

♦ Zorionak Javier eta Mikel Mu-
ñozi, hilaren 29an eta uztailaren
4an urteak beteko dituztelako. Gu-
rasoen partez.

♦ Zorionak
Ikerri, gaur, hi-
lak 25, 9 urte
bete dituelako.
Gurasoen, aiton-
amonen. Berezi-
ki, Julen anaia-
ren partez.



LLaannggiilleeaakk  bbeehhaarr  ddiittuugguu
““TTOOLLEETTXXEE”” kkaaffee  aannttzzookkiiaann  llaann  eeggiitteekkoo

Egun osorako

Egun erdirako

Erref.: Toletxe 03

20 orduko lan-astea

Erref.: Toletxe 04

Astebukaera
eta  jaiegunetarako

Erref.: Toletxe 02

KAMARERO 1

ZERBITZARI 1 GARBITZAILE 1

2 KAMARERO

❑ TOLETXE proiektuaren helburuekin bat etortzea ezinbestekoa izango da kasu guztietan.
❑ Sektorean esperientzia edukitzea eta elgoibartarra izatea baloratuko dira.

Erref.: Toletxe 01

ELGOIBARKO IZARRA Kultur Elkartea
Ubitarte 4, behea
20870 Elgoibar

Tel.: 943 74 16 26 (Imanol)

Oharrak:
❑ Curriculumak jasotzeko azken eguna: uztailaren 9a.
❑ Curriculumean lanpostuaren erreferentzia zehaztea
nahitaezkoa izango da.

Izena emateko eta informazio gehiago: 

EELLGGOOIIBBAARRKKOO  IIZZAARRRRAA  KKuullttuurr  EEllkkaarrtteeaann



GGGGrrrreeeemmmmiiiiooooeeeennnn    ggggiiiiddddaaaa    hhhhoooonnnneeeettttaaaannnn    aaaazzzzaaaalllldddduuuu    nnnnaaaahhhhiiii     bbbbaaaadddduuuuzzzzuuuu,,,,     ddddeeeeiiiittttuuuu    !!!! ☎☎☎☎ 999944443333    77774444    33337777

AARROOZZTTEEGGIIAAKK
BIENA
Neurrira egindako lana
Ermuaranbide, 16
☎ 943 74 31 16

GARCIA
Aluminioa eta PVCa
P. Muguruza, 30
☎ 943 74 32 38

JUARISTI
Leihoak-Armairu enpotra-
tuak
Santa Ana,16
☎ 943 74 29 94

LODOSO
Leihoak
Ermuaranbide, 16
☎ 943 74 34 90

SORALUZE
Leihoak-Armairu enpotra-
tuak
Santa Ana, 3
☎ 943 74 36 34

ULAZIA
Aroztegia eta enbalajeak
Santa Klara, 10
☎ 943 74 05 47

ZABALA
Etxeko erreformak-enbalajeak
Deba kalea, 16
☎ 943 74 03 96

IISSOOLLAAMMEENNDDUUAAKK
GLAS CONTROL S.L.
Inpermeabilizazioak
Ubitarte, 7
☎ 943 74 30 94

IITTUURRGGIINNTTZZAA
ANGEL
Santa Ana, 5
☎ 943 74 17 61
☎ 689 04 92 06

JAVI
Erretxindi, 1
☎ 608 77 29 32

ONGI
Urasandi, 8
☎ 943 74 10 82

PAGOAGA
San Antolin, 13
☎ 943 74 02 79

TELLABIDE
Azpilgoeta, 19 MENDARO
☎ 943 75 50 62
☎ 607 75 50 62

ZALDUA
Urasandi, 26
☎ 943 74 05 30

ZUBIZARRETA
Ubitarte, 5
☎ 943 74 07 89
☎ 608 14 30 40

AALLFFOONNBBRRAAKK
TTAAPPIIZZEERRIIAAKK
LAU
San Frantzisko, 42
☎ 943 74 18 89
☎ 943 74 06 73

PPIINNTTUURRAAKK
IPINTZA
Foruen enparantza, 4
☎ 943 74 04 40
☎ 607 74 04 40

EELLEEKKTTRRIIZZIITTAATTEEAA
ARAMAR
Morkaiko, 1
☎ 943 74 12 80

AZPELETA
San Frantzisko, 51
☎ 943 74 12 38

BETI ARGI
Errosario, 6
☎ 943 74 16 44

URZELAI
Santa Ana, 12-14
☎ 943 74 13 76

IIGGEELLTTSSEERRIITTZZAA
ANTONIO MARKEZ
Urasandi, 24
☎ 943 74 34 18

JOSE LUIS MENDEZ
Urasandi, 24
☎ 943 74 29 87
☎ 689 58 47 23

IPINTZA
Trenbide, 25
☎ 630 95 97 58-7
Faxa: 943 74 45 97

PPRROOIIEEKKTTUUGGIILLEEAAKK
JESUS Mª GABILONDO
Ubitarte, 4-5 esk.
☎ 943 74 45 99

GGRREEMMIIOOEENN  GGIIDDAA


