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«Momentua 
bizi behar da 

eta nik 
bizi dut»

AINHOA

«Aurrera ordez
atzera begira 

bizi gara 
askotan»

AMAIA

AINHOA MENDIBIL AMAIA GORROTXATEGI
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Kaixo Amaia,
Orain hilabete momentua bizitzearen

inguruan jardun genuen. Eta halaxe ibili
naiz denbora honetan. Aurreko astean, As-
kixun (Getaria) egon ginen Atxutxiamaika-
ko begiraleok. Demasa izan zen. Udalekuak
prestatzeko, gu geu udalekuetarako presta-
tzeko, harremanak sendotzeko, ondo pasa-
tzeko, begiraleak hiru egunez ume bihurtze-
ko, albokoarengandik ikasteko... mila helbu-
ruk batu gintuzten. Baita helburuak bete ere
gainera. Barre egin dugu, ugari; ikasi egin
dugu; jolastu egin dugu; prestatu egin gara;
motibatu... Kantatu egin dugu, eta dantzatu,
eta antzeztu, eta elkar margotu dugu, eta
hondarretan bueltaka ibili gara... Lorik ez
dugu ia egin, momentua bizi behar, eta bi
egun zirela, ba aprobetxatu behar! Baina
begira nola nagoen orain Amaia. Alperrik
da, egia da bai, politegia; momentua bizi
behar dela, eta bizitzen dudala. Baina ba-
tzuetan, horren dira momentuak, orduak
motzak, eta hainbestekoa hauek bizitzeko
gogoa, ez dugula lo egiteko astirik hartzen.
Bizi egiten dugula, pentsatu ere egin gabe
ia. Bizi. Eta horrela jartzen naiz ni gero nos-
talgika, tonta-tonta. Une hori bukatu, eta
beste baten zain, tarte horrek minuturik ez
balu bezala. Ez han, ez hemen. 

Baina gaur, atzera begiratuko dut. Be-
giak itxita, Askixu ikusiko dut. Eta gu bertan.
Ez ahazteko, esaten nien bezala, onak gare-
la. Benetan onak ekipo! Patxo bat bakoitzari.

Iragana aintzin solasa da} ~William Shakespeare

ZOZOAK BELEARI...

Aupa Ainhoa,
Orain hilabete, gure idatziaren azpiko

esaerak hauxe zioen: “zoriona ez da naba-
ritzen, gogoratu egiten da”. Asko gustatu zi-
tzaidan. Eta tamalez, egia dela pentsatu
nuen. Aurrera ordez atzera begira bizi ga-
ra askotan. Amak pasiloan duen bere ez-
kontzako argazkia begiratzen du pentsatuz
bere bizitzako egunik zoriontsuena izan ze-
la. Nik gelan ditudan argazkiak begiratzen
ditut askotan, pentsatuz egun haiek izuga-
rriak izan zirela. Ziur nago hurrengo urtean,
urte hau izugarria izan zela irudituko zai-
dala. Eta izugarria izaten ari da. Baina ha-
la ere, ordenagailuko pantailan Xoxote
gailentzen da zuri-zuri, ohe gainean Elgoi-
barko etxean nuen Beatles poster berbera
daukat eta paretetan 53 argazki. Guzti
guztiak Euskadin ateratakoak. Ez dut uste
iraganean preso nagoenik, baina niri oso
erraza egiten zait pasatako momentu txa-
rrak ahaztea. Horregatik momentu askotan
“todo tiempo pasado fue mejor” delakoak
zentzua hartzen du. 

Ikus ezazu Askixu begiak itxita Ainho,
ikus ezazu zure ahizpa jaio zen eguna, ikus
ezazu Perez arratoitxoak burko azpian utzi
zizun lehen oparia, baina ez ezazu ahaztu
gaur egin duzuna, eta bihar egin nahi du-
zuna.

Gogoratu ezazu zoriontsu izan zinen
garaia, baina aldi berean konturatu zaitez
orain ere zoriontsu zarela. Merezi du.

Iritzia
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Iritzia

Eukara Batzordeburuaren
azalpena

Etxeetan ura aurrezteko asmoarekin
banatu den ontziarekin zerikusirik ez du-
dala adierazi nahi dut.

Zinegotzi izan arren, ez dut horren
berririk izan, herritar guztiok bezala etxe-
an jaso dudan arte. Gaztelania hutsean
egoteak ni ere guztiz mindu nau. Daki-
zuen bezala, beti jardun dut Euskara bul-
tzatzearen alde, eta horren adibidea az-
ken plenoan daukagu: EAko zinegotziak
izan ginen lanpostu berri batzuk onartze-
aren aurka bozkatu genuen bakarrak.
Lanpostu hauetako batek ez zuen Eusko
Jaurlaritzako HPStik aholkatutako euska-
ra perfila ezarrita.

Ura aurrezteko egitasmo horren berri
izan bagenu, gure ahalegin guztiak
egingo genituzkeen euskarak  ere pre-
sentzia izan zezan. Beti jokatu izan dugu
horrela, nahiz eta batzuetan gure nahia
betetzea ezinezkoa izan.

MIREN ARRATE ARRIETA

EUSKARA BATZORDEBURUA ETA EUSKO

ALKARTASUNAKO ZINEGOTZIA

“Partido del Negocio Vasco”
Lau urte pasatu dira dagoeneko, El-

goibarko udaletxean 1.000 elgoibarta-
rren ahotsa isilarazi zutenetik. Lau urte
pasatu dira PNVk Einbiouko bi hautagai
kanpoan utziz, 2 hautagai gehiago lortu
zitueneko garaitik. Sinestezina iruditu
arren, hala gertatu da Elgoibarren, ple-

noetara joateko unean, Einbiouko hauta-
gaiak iristean, hitza ukatua izan zaie, ar-
gí indarra mozteraino. Apartheid egoera
bizi izan dugu, Euskal Herriko hainbat
udaletxetan, eta baita Elgoibarren ere.

Merkadilloaren kasuan, PNVren era-
bakiak denok jasan behar ditugula ikusi-
tarazi digu, beraiek esaten dutena, eta
punto! Herri oso bat kalean mobilizatua
ikusi ostean, PNVk berean jarraitu du,
merkadilloa Sigmara eraman arte eta
bertako langileak sekulako galerak izan
arte. Ikus daiteke orain Elgoibar hilda da-
goela plaza alde horretan, ostegunetan
egoten zen giro eta jende guztiarekin
konparatuz, herri giroa hil du PNVk. Zer
esan bere polizia erabiliz, plaza ingura-
tuta ikusi behar izan ditugun egun guz-
tiak. Lotsagarria izan da.

Errotondaren kasua ere kuriosoa izan
da, jende guztiak ikusten zuen, semaforo
gabeko errotonda oso bat egiteko auke-
ra, askoz trafiko gutxiago, azkarragoa,
ordu kritikoetan arintasunez emango zen
irteera... baina hemen ere kontrakoa egin
zuten, errotonda erdia eginez, eta sema-
foro asko jarriz. Semaforoak izorratuta
egon ziten momentuan, (errotonda oso
bat izan zenean, piboteekin) bakarrik ibi-
li da ondo trafikoa.

Babes Ofizialeko Etxeen zozketa be-
raien artean egitearena ere, normaltzat
jo beharko genuke? B.O.E. zozketa egin
eta El Mundon bakarrik publikatu dituzte
emaitzak, eta noiz izan zen zozketa hori?
Pasa den astean!!! komentatzen zuen jen-
deak kalean. Honek amorrarazi ninduen,

etxea hain garrantzitsua den zerbait, he-
rritar konkretu batzuei “oparitzea” ez dut
uste bidezkoena denik, baina “Partido
del Negocio Vasco”rentzat guztiz norma-
la da, El Mundo irakurtzen ez baduzu,
izorra hadi!

Lau urte hauek lerro hauetan laburtzea
oso zaila iruditzen zait, baina ona hemen
egin diren gauza batzuk; lindanea, elizako
sarrera berria (aireportu), Usuako “piszina”
delako tontakeria hori, errotonda, merkadi-
lloa, apartheid egoera, euskara mailaren
jaitsiera (plenoetan), etxeen eraikuntza ma-
siboak, Aisiakinen pelotazoa, Morterika,
Babes Ofizialeko Etxeen adarjotzea...

Guzti honekin bukatzeko ordua  iritsi
da, korrupzioa eta “marbellismoa” Elgoi-
barko udaletxetik urruntzeko garaia hel-
du da! 25 urtetako kudeaketa-entxufis-
moa eta korrupzioari stop!! Alkaterik one-
na Herria! Aurtengoa baietz geurea!!! Ez-
ker Abertzalea aurrera!

H.O.A.

Hautagaientzako dekalogoa
Etxerat-ek apirilaren 25ean agintzera

eman duen bezala, dekalogo bat atera
du, non bertan Ibaetako Manifestuaren
puntuak jasotzen diren. Honekin lortu
nahi dena zera da, dekalogoa harturik,
alderdi desberdinetako hautagaiena jo-
an, beraien adostasuna eta konpromiso-
ak eskatzeko.

ETXERAT

* BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egon
behar dira argitaratu ahal izateko. Ez ahaztu datu hauek jartzea: iizzeenn--aabbiizzeennaakk,, NNAANN eta tteelleeffoonnoo zzkkiiaa.

ZZUUZZEENNDDAARRIIAA Enrique Bert KKAAZZEETTAARRIIAAKK Ainhoa Andonegi, Asier Orbea,
Esther Gurrutxaga PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA Eider Iriondo MMAAKKEETTAATTZZAAIILLEEAA Jaione
Unanue KKOOLLAABBOORRAATTZZAAIILLEEAAKK Antton Alberdi, Uxue Alberdi, Oihana
Apellaniz, Eguzkiñe Aranberri, Jon Eugi, Ion Garate, Aitzol Garmendia,
Juanito Gorostiza, Amaia Gorrotxategi, Sare Gurrutxaga, Imanol
Larrañaga, Ainhoa Lendinez, Jesus Mari Makazaga, Ainhoa Mendibil,
Ane Odria, Maialen Olazabal, Jasone Osoro, Iñigo Otaño, Alain
Ulazia, Maite Uriarte, Unai Villena, Alaitz Vives IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA Gertu
TTIIRRAADDAA 4.645 ale  LLEEGGEE GGOORRDDAAIILLUUAA SS-1.038/92 IISSSSNN 1139-1855
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KEXAK

Atal honetarako kexak, txaloak edo galderak helarazteko:

EE--ppoossttaa:: barren@elgoibarkoizarra.com
Nafarroa enparantza, 2

20870 EELLGGOOIIBBAARR
S 943 74 41 12

Aukeran

• San Pedro auzoko tunela zaborrez beteta dago: “San Pedro
auzoko tunela zikinkeria eta traste zaharrak gordetzeko erabil-
tzen dute. Puskatutako farolak eta beste hainbat tramankulu dau-
de han botata eta ez ditu inork jasotzen. Dagokionak, mesedez,
txukundu dezala ingurune hau.”.

• Urasandi auzoko goialdea ez dute garbitzen: “Urasandi au-
zoan, 47. portalaren atzeko aldean zikinkeria mordoa dago. Sa-
siak eta belarrak luze-luze daude. Aspaldian ez da inor etorri in-
gurune hau txukundu eta garbitzera. Udaletxera behin baino
gehiagotan jo dugu eta ez digute kasurik egiten. Ez dago esku-
biderik, denok ordaintzen ditugu zergak.”.

• Udaletxeko langileek euskaraz jakin beharko lukete: "Joan zen
astean udaletxera joan nintzen eta atea itxita zegoenez, txirrina
jo nuen. Emakume batek erantzun zuen, udaltzain bat izango
zen seguruenik, eta erderaz hitz egin zidan. Nik euskaraz galde-
tu nion eta hala ere, berak gazteleraz jarraitu zuen. Lotsagarria
iruditu zitzaidan, baina ez da lehenengo aldia izan. Udaletxeko
langileen lehenengo hitza euskaraz izan beharko litzateke, eta
lehenengoa ez bada, bigarrena bai. Udaletxean euskaraz ezin
mintzatzea penagarria da". 

• Ikastolatik Jose Gurrutxaga Haur Krosa antolatzen lagundu
zieten guztiei eskerrak eman nahi dizkiete: “Ikastolaren izenean
eskerrak eman nahi dizkiegu joan den Igandeko XIV. J. gurrutxa-
ga krosa antolatzen lagundu zuten guztiei: Egotoki Elkartea, Min-
txeta Atletismo Taldea, Lagun Taldea txirrindulari Elkartea, Meka-
nosa, Bolintxo, Lete, Etxekit, Txiriboga, Julio Bueno edariak, Mue-
bles Antón, Lanbroa taberna, Castrillejo estankoa, Fadek ilea-
paindegia, Iturri taberna, Jai Alai taberna, Gorostiza liburudenda,
Muruamendiaraz gozotegia, Goki erreformak, Gabi, Julene, Or-
bea, Osoro Zapatadend, Garate Jantzidenda, Xigortze, Ecuador
bidaiak, Iriondo Kirolak, Aterpe taberna, Lombok, Zurich Asegu-
ruak, Urnobitza Aseguruak, Iriondo taberna, Urkiola, King- Kong
kafetegia, Mugape S.A, Sara Jantzidenda, Harzubi jatetxea, Jog-
gers, Telepizza, eta batez ere Elgoibarko Udala, El Diario Vasco,
Alzolako Urak, Antxustegi Zeramikak, Eroski, Opel-Hyundai, Ne-
tto, Urrategi Elektragaiak, Udal Kirol Patronatua, Goiti, Danobat,
Estarta, Ideko eta babeslea izan den Kutxa. Bestalde, eskerrik be-
roenak parte hartu duten neska-mutilei.”.

TXALOAK

Elgoibarko
Udala
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Di-da

luma

Atzera begiratzea ikara ematen zion gorbatadun gizonari.
Txikitatik erakutsi zioten bizitzari aurpegira begiratu behar zaiola,
begietara, beldurrik izan gabe. Sinetsita zegoen atzera begira-
tzeak heriotza ekarriko ziola, harri bihurtuko zela, akaso norbai-
tekin talka egin eta erori egingo zela. Horregatik joaten zen beti
burua tente, aurrerantz begira, jendeari batere erreparorik gabe
so eginaz. Eta horrela ohitu zen beti lehena izaten, aurrean joa-
ten, aurrea besterik ez baitzen existitzen berarentzat. Halako ba-
tean norbait deika hasi zitzaion. Bere atzetik iristen zen ahotsa.
Baina gorbatadunak ezin zuen atzerantz begiratu. Burua biratuz
gero zerbait larria gertatuko ote zitzaion beldur zen. Ahotsak be-
re atzetik jarraitu zuen, bere belarrietan sartu zen, bururainoko bi-
dea egin zuen eta mamorro batek bezala kosk egin zion ner-
bioren bati. Gizonak aurrera begira jarraitu zuen halere, baina
doinu madarikatu hark burua behin eta berriz kolpatzen zion.
Ahotsak ez zuen sekula bere barnetik alde egin. Bizitzari begie-
tara begiratzeaz jeloskor, haizeak ez zion atsedenik eman gor-
batadun gizonari. 

Jasone Osoro

Beti aurrera

UURRRRUUZZUUNNOORREENN

[[ ZZOORRTTZZIIKKOO TTXXIIKKIIAANN ]]

BELEN
ELORZA
KARKIZANO 
DENDAKOA

• Zein da egungo tendentzia
lentzerian?
Guk ditugun artikulutan, linea
klasikoa.

• Barruko arroparako kolore eta ehun bat?
Beltza eta algodoia.
• Aukeran: kamisoia ala pijama?
Nik kamisoia gustukoagoa dut. Hala ere, salmentei dagokio-
nez, esan, pijama gehiago saltzen dela.
• Zer motako bikini eta bainujantziak datoz uda honeta-
rako?
Kolore askotarikoak: bereziki tonu marroiak, naranja eta ho-
riekin konbinatuta. Aurtengoan, estanpatuak, loreak eta ma-
rradun bainu jantziak indartsu datoz. 
• Ehun berritzaile bat?
Mikrofibra, denbora asko darama merkatuan, baina, dexente
hobetu da. Niretzat, oso ona den beste ehun bat, modala da,
nahiz eta ez den asko erabiltzen.
• Zer dituzu nahiago: pantiak ala galtzerdiak?

Pantiak.
• Herritarrek garrantzia ematen al die barruko arropari?
Bai. Bai, emakumezkoek eta baita, gizonezkoek ere.
• Mutilen artean boxerrak ala sliperrak nagusitzen dira?
Boxerrak, dudarik gabe.
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San Bartolome kalian bizi giñan
gu. Amak 6 seme-alaba izan zi-
ttuan, baiña nik bat ez naban

ezagutu, nere aurrekua, Loretxo. Nere
ondorengua 8 urtekin hil zan, tifusakin.
Orduan, gazte asko hiltzen ziran tifu-
sakin. Aittan anai bat apaiza zan Be-
rrizen, hantxe egoten giñan. Ni jaten
mizkiña nitzan, eta hara juan udan hi-
llabeterako, eta mejorauta bueltatzen
nitzan beti. Osaban etxian lagun asko
alkartzen giñan. Itxuria danez, bandua
jota zauan igeri egittera ez juateko,

baiña haura jun egin zan, eta izardi-
ttuta eta dana bustitta etorri zan etxe-
ra. Dana juntau jakon. Zikinkerixaren
bat ere tragau zaban.

Gabaz eruan zeben kanposantu-
ra, kontajiatzeko peligrua zaguala ta!.
Etxetik kanpora egon giñan egun ba-
tzuetan. Azkenian lau izan giñala esan
leike, hiru mutil eta ni neu. Oiñ neu ba-
karrik geratzen naiz, gaztiena. 9 lagun
gaude familixako erretratuan, gura-
suak, aittitta-amamak eta seme-ala-
bak, baiña neu bakarrik bizi naiz.

AAKKOORRDDAATTZZEENN NNAAIIZZ

ITZIAR AJURIA
11992244an jaioa

«Familixia»

Berbetia

GGUURREE BBEERRBBAAKK

Fonologia 6: bustiduria II

Pasa dan astian bustidura kontuekin hasi gi-
ñan, eta gaur ere horrekin segittuko dogu.
Beste hizkuntzetatik ekartzen dittugun hitzetan
ikusten da, bestiak beste, bustiduriak zer indar
daban. Eta esan bihar da, sasoi bateko mai-
lleguzko berbetan gehixago egitten zala bus-
tiduria gaur egunguetan baiño: ofiziña, gaso-
liña, eta holako ahoskatziak lehen normala-
guak ziran gaur egun baiño. Gure umiak ere
[aita] gora eta [aita] behera jarduten debe
gaur egunian, kalian behintzat. Alper-alperrik
izaten da askotan esatia [aitta] zeiñ [aitxa]
esatia nahixago dogula; gaiñera, polittaguak
eta goxuaguak dira nere ustez, bustidura eta
guzti. Baiña ez dago zer egiñik batzuetan… 
T-ren bustiduria dala ta, bi aukera eman be-
rri dittut: [aitta] eta [aitxa]. Esan bihar da jato-
rrizko bustiduria -ITT- dala (dittu, aitta, mai-
ttia...). Hala ere, aspaldi samarreko urtietan
zabaltzen hasitta dago -ITX- bustidura, kalian,
bai adiñekuen jardunian, bai eta (batez ere)
gaztien jardunian ere. Basarriko hiztun ba-
tzuek kaletarren ahoskera berri hori salatzen
debe elkarrizketetan. Hona adibide bat: 

“Nik askotan esan izan jauet tallarrian ibil-
tzen giñanian da: “zuek eztakizue ez erde-
raz eta ez euskeraz”. Egixa dok, geiñera.
Gauza bat eeiittttiiaa esan bihar dok, eta eeiittxxiiaa
gaizki dagok. Hau geizki dagok. Ume bat
ero, igual dok nobixiari edo andriari esan
bihar badiok mmaaiittxxiiaa!! MMaaiittttiiaa esan bihar
badiok ere, mmaaiittxxiiaa.”

JJeessuuss MMaarrii MMaakkaazzaaggaa

PEDRO PEREZ BERISTAIN

Xixilion, 2 · 3.sotoa % 943 74 36 52 - 74 27 89
KOMUNITATEAK ETA FATXADAK - BERRIZTATZEAK - PINTAKETA
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Legealdia bukatzear dagoenean, zein
da orokorrean egiten den balantzea?
Nola gelditzen da Elgoibar lau urte pa-
sa ondoren?
EAJ: Balantzea guztiz ona da. Herriaren
argazki orokor bat aterako bagenu, gaz-
teetatik helduetarainoko hezkuntza eskain-
tza, lan mundua edo enpresen egoera,
kultura–kirol eskaintza eta partehartzea,
bizi kalitatea, azpiegiturak eta abar, ez
genuke esango zer egin edo hobetu be-
harrik ez dagoenik, baina dagoena maila
onekoa dela ados egongo ginateke. Eske-
rrak eman nahi genizkieke herritarrei.
EA: Aldaketak izan dira; herria txukundu
egin dela esan dezakegu nahiz eta egin-
dako gauza batzuk ez izan oso egokiak.

Proiektu batzuk martxan daude eta argi
dago oraindik ere egiteko asko dagoela.
Zeintzuk izan dira Udal Gobernuak
izandako ekimen garrantzitsuenak? 
EA: Euskara Biziberritzeko planean sartzea
ekimen garrantzitsua izan dela iruditzen
zaigu, eta honen ondorioz abian jarritako
euskara planak. Marko orokor gisa, balio
handiko tresna da EBPN, udalei era bate-
ratuan funtzionatzeko aukera ematen die-
lako eta komunak izan daitezkeen ekin-
tzak identifikatu eta elkarlanean antolatze-
ko aukera ere ematen duelako.
Zeintzuk dira mahai gainean geldituta-
ko gaiak? 
EAJ: 2003. urtean aurkeztutako progra-
maren arabera garrantzitsuena bete da

edo aurten burutzear dago. Herriak gune
biziak baitira eta beti agertzen dira egin-
behar eta erronka berriak. EAJtik beti izan
dugu oinarritzat erronka eta behar berriei
aurre egiteko konpromisoa eta horrela
izango da jarraian ere. 
EA: Aparkalekuen arazoa eta lurzoru in-
dustriala egokitzea, martxan dago. Esate
baterako, Balle Goitti inguruko poligonoa. 
Etxebizitzari dagokionez, zeintzuk izan
dira Udal Gobernuaren politika eta lor-
penak?
EAJ: Ziklo bat bukatzear dago azkeneko
zortzi urteetako eraikuntza berrien beharra
betetzear baitago. Politika sozialen bitartez
eraiki eta eskaini da etxe kopuru nabar-
men bat, baina zorrotzago jokatu beharra

2003-2007

Luzezabal

UDAL GOBERNUAREN
BBAALLOORRAAZZIIOOAA

Hilabete falta da maiatzaren 27ko Udal Hauteskundeetarako eta BARRENen hasi gara gaia jorratzen. Hiru
orrialde hauetan Udal Gobernuaren lau urtetako balantzea jaso dugu. Gure nahia, Marivi Agirregomezkorta al-
katearekin hitz egitea zen, baina bere erabakia guri elkarrizketarik ez ematea izan da. Udal Gobernuaren balo-
razioa, beraz, EAJ eta EA alderdiek egin digute.
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dagoela uste dugu bereiziki gazteen
emantzipazioa ez dezagun kolokan jarri.
Lehenengo etxebizitzak suposatzen duen
eskubidea lehentasun bihurtu behar da
irabazi handien eta inbertsioen gainetik.
Aurrerakoan hartzen diren neurriak, berezi-
ki, lehenengo etxebizitzaren beharra dute-
nenengan oinarritu beharko dira, bigarren
etxe bat edo inbertsio gisa erosten dute-
nengatik bereiziz. Eraikin berrien inguruan
politika zorrotzago baten bidez, tasatuak,
alokairukoak eta libreen artean bereiziz,
bigarren eskuko etxeen bitartez, egoera
txarrean daudenak berrituz eta abar.
EA: Batez ere, Babes Ofizialeko Etxebizitza
asko egiten laguntzea, gainera esan be-
har da, oraindik gehiago egiteko asmoa
dagoela. Era berean, interesgarria irizten
diogu eraikitzaileei etxebizitza berriak egi-
teko aukerak emateari. 
Gizartegintzari dagokionean?
EAJ: Gizartegintza arloan denok ditugu
helburutzat laguntza eta zerbitzu egokiak,
kalitatezkoak eta beharretara egokituak.
Alde batetik, Foru Aldundiarekin eta beste-
tik herri mailan gizartegintzan dihardute-
nekin elkarlanean sakondu beharra dago.
Buru belarri aritu da gure Udaltaldea, ar-
lo hauetan guztietan gizartegintza arloan,
nagusiak, etorkinak, pobreak, gaixoak,
hezkuntza berezia, lan mundurako sarrera
arazoak topatzen dituztenentzat, biolen-
tzia, eta abar. Nota altuarekin bete dugun
arlo bat dela uste dugu.
Eta euskara arloan?
EAJ: Ondorengo belaunaldiei transmiti-
tzea, erabilera indartu, hizkuntza eta kultu-
ra aberastu, azken batean  euskaraz bizi
ahal izatera bideratuko ditugu helburuak.
Hurrengo belaunaldiak bai lan munduan
bai kalean... euskaraz bizi daitezen ahale-
gindu behar gara. Elgoibarko Izarrarekin
egindako elkarlana aipagarria da.
EA: Legealdi honetan euskararen erabilera
bultzatzea izan da erronkarik nagusiena.
Azpimarragarriak dira EBPNren baitan
abian jarri diren egitasmoak: sentsibilizazioa
areagotzeko (merkataritzan, lan munduan,
aisialdian, kirolean, euskararen transmisio-
an…), herritarrentzako dirulaguntzak (euskara
ikasteko, errotuluetarako, aplikazio informati-
koetarako)… Ezin aipatu gabe utzi, gure he-
rriko berbetiaren azterketa eta argitarapena.
Eta bukatzeko, Udala eta Elgoibarko Izarra-

ren arteko elkarlanak emandako fruitua ere
lorpenen artean sartuko genuke.
Hiritarren Partehartzeari dagokionez, zer
nolako balantzea egiten du Udal Go-
bernuak? Elgoibartarrok ba al daukagu
biderik udal bizitzan parte hartzeko?
EAJ: Gaur egun tresnak eta baliabideak
daude hiritarrak herri eta udal bizitzan
parte har dezaten. Hor dugu Agenda 21,
herriko biztanle guztiei zabaldua, web gu-
nea, edo edozein arloko elkarte herrigin-
tzan lanean. Jendearen partaidetza gero
eta garrantzitsuagoa dela ez du inork za-
lantzan jartzen. Aberastasuna ekar dezake
denontzat. Nola bideratu eta jendea ani-
matu? Hori izango da gure erronka ga-
rrantzitsuenetako bat.
EA: Batzordeak herritarrarentzat irekiak
izan arren, gutxi dira aukera horretaz ba-
liatzen diren herritarrak. Hala ere, badira
herritarrak batzordeburuekin bilerak eska-
tu eta izan dituztenak.
Nola ikusi du Udal Gobernuak oposi-
zioak egindako edo ez egindako lana?
EAJ: Oposizioarekin erlazio ona eduki du-
gu legealdiaren zehar. Adibide gisa lege-

aldian zehar aurrekontuek izan duten ba-
besa. 
EA: Ondo egindako oposizioaren lana
benetan aprobetxagarria izan liteke.
Arazo puntualak errepasatuz, nola ikus-
ten da orain merkadilloaren gatazka?
gauzak beste modu batez egin behar
izan al ziren?
EAJ: Momentu baten gatazka izan bazen
ere eta herriko giroa gaiztotu bazuen ere,
gaur egun kokaleku egoki eta eroso baten
dagoela esan dezakegu. Herriko merkata-
ritza, pertsonalizatutako tratua eta kalitate
handiko produktu eta zerbitzuen arteko
konbinazio batera egokitzea, kontsumi-
tzaileen beharretara egokitutako eskaintza
bat eman ahal izateko izan behar da
gaur eguneko erronka. Merkatal eskaintza
bultzatu beharra dago hiritarrok behar du-
guna herrian erosi dezagun. Gauzak bes-
te era batera egin behar ote ziren? Behar
bada bai, baina galdezka hasita, oposi-
zioko alderdien jarrera zeren bila zebilen?
Herritarren nahia babestu edo Udal Go-
bernuarekin eztabaida beraien interes po-
litikoarengatik? 

2007-04-27 [9]

}Aparkalekuen arazoa eta lurzoru
industriala egokitzea martxan dago~

EA
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EA: Bere garaian esan genuen bezala,
gauzak hobeto egin zitezkeen.
Beste arazo bat: “botellon” delakoa.
Udal Gobernuak ez ote duen asetu iru-
ditzen al zaizue?
EAJ: Neurri zorrotzak hartu behar izan zi-
ren eta eduki dute bere eragina. Gaur
egun arazoa nabarmen gutxitu da. Arazo-
aren konponbidea ez dago udal gober-
nuaren esku soilik. Azterketa batek BARRE-
Neko atal bat baino gehiago beharko lu-
ke gai honen inguruan. Arazo honen in-
guruan zeresana eta ardura duten zen-
bait agente daude, beraiek, gurasoak, in-
guruko herriak (bertatik datoz eta bertara
itzultzen dira Elgoibarren ordu batzuk iga-
ro eta gero), ostalaritza, hezkuntza, komu-
nikabideak, eta abar. Zein egoerak eragi-
ten du jokaera mota hori? Arazo hau
gainditu ostean beste batzuk agertuko di-
ra eta arduraz aurre egingo diegu. 
EA: Arazo hau orain dena baino askoz la-
rriagoa izan da, nahiz eta oraindik ere hor
egon. Hala eta guztiz ere, arazoa ez da
gure herrian bakarrik ematen, oso oroko-
rra da. Gainera, gauza asko daude ho-
betzeko.
Hirugarren arazo puntuala: herri barru-
ko trafikoa. Zergatik ez zaio irtenbiderik
eman?
EAJ: Ados trafikoa arazo bat dela, baina
ez arazoari irtenbiderik ez zaionik topa-
tzen. Mugikortasunarekin eta aparkale-

kuekin lotua dagoen arazo bat da. Herri-
ko gune bakoitzean arazo desberdinak
ematen dira autoei dagokienean, eta he-
rritarrok ere arazo mota desberdinei egin
behar izaten diegu aurre. Datozen eguno-
tan, herri barruko mugikortasunaren ingu-
ruan neurri berri batzuk ipiniko dira abian.
Batzuen gustukoak eta beste batzuen dis-
gustukoak. Hiri barruan auto gutxiago ibi-
liko da oinezkoen eta biztanleen onerako.
Arazoa konpondutzat eman beharko ge-
nuke hala bada? Ez. Badakigu helburua
zein den: trafiko gutxirekin mugikortasuna
hobetu. Lanean jarraituko dugu.

EA: Helburua herrigune osoa oinezkoen-
tzat izatea da. Hartutako neurriak bide ho-
rretatik doaz, baina oraindik neurri gogo-
rragoak hartu beharko dira oinezkoen es-
kubideen alde.
Zer nolako eragina izan du legealdian
ezker abertzalea ez egoteak? 

EAJ: Ez du lagundu. Aldi berean, esan be-
harra dago ere ezker abertzalearen alde-
tik ez dutela elkarlanera eta adostasunera
bideratutako egoera bat erraztu. Gogora-
tu beharra dago EAJ–PNVko eta EAko zi-
negotziek jasan behar  izan zuten presioa.
Onar ezina da guregan jartzea ezker
abertzalea ez egotearen ardura. 
EA: Herriarentzat kaltegarria izan da, eta
guretzat, are kaltegarriagoa.
Nolakoa izan da harremana eragile so-
zialekin? Nolako balantzea egiten du-
zue?
EAJ: Aberasgarria izan dela esango ge-
nuke. Adibide gisa Gaztetxearen inguruan
izan den erlazioa aipatuko genuke. Era-
kunde guztien eskaerak eta ekarpenak bi-
deratzen saiatzen jarraituko dugu, herria-
ren beharrak aztertzeko tresna baliagarri
bat delako, konponbideak bideratzeko
eta herritarren partaidetza lortzeko. 
EA: Guregana jo duten guztiekin harre-
mana oso ona izan da.
0tik 10era kalifikatu beharko bazenu
Udal Gobernuaren lana, zein nota jarri-
ko zeniokete?
EAJ: Nahiago genuke puntuaketa zuek
(BARREN) egingo bazenute.
EA: Hau herritarrek egin beharko duten
zerbait dela deritzogu. Hala eta guztiz ere,
gure iritziz, gauza batzuetan nota ona ja-
rri ahal izan arren, beste arlo batzuk, argi
eta garbi, gainditu gabe gelditu dira.

}Botiloiaren 
arazoa 

nabarmen 
gutxitu da~

EAJ
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JABI AGIRRE
Mekanikoa
48 urte

}Instituzionalizatutako jai
egun bat da. Saiatzen dira
zerbait aldarrikatzen, baina
jai eguna izateari garrantzia
gehiago ematen zaiola irudi-
tzen zait.~

JABIER IBAÑEZ
Kaldereroa
46 urte

}Garai batean maiatzaren
1ak zeukan esanahia galdu
egin da. Gaur egun aldarri-
kapen gutxi egiten dira, jen-
deak kanpora joateko apro-
betxatzen du.~

JESUS ZABALA
Gerentea
64 urte

}Niri egun horrek ez dit ezer
esaten, ez dugu ezer berezirik
egiten. Egutegian dago eta
jai egin behar da, besterik
gabe. Aurten zubia daukagu
gainera, beraz, hobe!.~

NEREA ANSOTEGI
Erizaina
33 urte

}Nire ustez jende gehienak
jai egun bezala hartzen du
egun hau. Urte hasieran egi-
ten da lan egutegia, eta zu-
bia dagoela ikusita, gehienak
kanpora joango dira.~

Maiatzaren 1ean Langilearen Eguna izango da.

Zein esanahi dauka zuretzako maiatzaren 1ak?

Inkesta

}Ez. Bikote finkorik ez daukagunontzat zaila da egoera. Euskal
Herrian ligatzea oso zaila da, eta zer esanik ez, sexu harremanak
edukitzea.~

}Bai, orokorrian gustora nao, baiña daramangun bizimodu-mar-
txa honek uste dot kalte haundixa egitten digula horretan ere: es-
tresa eta sexua ez dira konpatibliak.~

BAI %72

Datorren asterako... Apirilaren 28an Lan istripuen aurkako nazioarteko eguna da.

[ BAI ala EZ? ]

EZ %28
Gustura al zaude zure bizitza sexualarekin?

Bidali SMS bat: 

BARREN (espazioa) ERANTZUNA

7505 zenbakira

Hilean behin afari bat 
zozketatuko dugu 
Gabi jatetxean. 
Zenbat eta erantzun 
gehiago, aukera gehiago! 

SMS kostua: 0’90 euro + B.E.Z.-a.

Nahikoa egiten dela uste al duzu lan istripuak gutxitzeko?
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Igor Elizburu elgoibartarrak Gi-
puzkoa eta Euskadiko handbike txa-
pelketa irabazi zuen pasa den za-
patuan Andoainen. 9’09’’80ko den-
bora behar izan zuen 4,7 kilometro-
ko zirkuitoa burutzeko. Igorrek, hiru-
garren aldiz jarraian lortu du proba
hau irabaztea. Guztira lau handbi-
kelari atera ziren lasterketara, baina
hiru iritsi ziren mugara. Datorren as-
tean Bilbon egingo den Bizkaiko Bi-
ran parte hartuko du. Hiru eguneko
lasterketa da, baina bera bi egune-
tan lehiatuko da. Txirrindulari oso
onak arituko dira bertan eta bere
nahia ahalik eta denbora onena
egitea da.

Gustatzen al zaizue argazki
hau? Atentzioa eman digu, eta zuei
erakustea erabaki dugu. San Roke
auzoko lorategi bat da, orain aka-
so harritegi deitu beharko diogu.
Lorak kendu eta harriak jarri dituzte,
harri borobil handiak. Artea izango
ote da?. Herrian berdeguneak falta
direla eta dauzkagun apurrak ha-
rriz betetzen hasi dira. Harriaren
eta ladriloaren garaian gaude El-
goibarren. Harridura piztu du ho-
nek herritarrengan. Jendeak aho
zabalik begiratzen zuen harriz be-
teriko lorategi bitxi honetara. Batzuk
gustuko dute, besteek ez. Eta zuk?

IgorElizburu

[ NOTIZIA ]

Astekoak

[ PROTAGONISTA ]

DDagoeneko ezagutzen ditugu maia-
tzaren 27ko Udal Hauteskundee-
tarako alkategai guztiak. Aste ho-

netan bertan argitaratu dira zerrendak. El-
goibarko Abertzale Sozialisten zerrenda-
burua Mari Juli Arregi izango da eta Eus-
ko Abertzale Ekintza alderditik Iñaki odrio-
zola izango da alkatetzarako hautagaia.

Elgoibarko alkategaiak
Elgoibarren beraz, zazpi alkategai

izango ditugu eta horien artean aukeratu
beharko da: Alfredo Etxeberria (EAJ), Jon
Peli Uriguen (EA), Unai Zulaika (EB-Aralar),
Iñaki Odriozola (EAE), Mari Juli Arregi
(EAS), Ovidio Campello (PSE-EE) eta Javier
Nuñez (PP).

Iñaki Odriozola eta Mª Juli Arregi dira
EAE eta EAS alderdien hautagaiak

606
Elgoibarko Abertzale Sozialista taldeak 606 si-

nadura bildu ditu. Udal Hauteskundeetan parte har-
tu ahal izateko 500 sinadura behar zituzten, beraz
maiatzaren 27ko Udal Hauteskundeetan izango di-
ra. Taldetik eskerrak eman nahi dizkiete herritarrei, es-
kainitako babesagatik. 

[ ZENBAKIA ]
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BBeerrttssoo jjaaiiaallddiiaa EEllggooiibbaarrkkoo 
iikkaasslleeeekkiinn
Elgoibarko ikastetxeetan Ahozkotasu-
na eta Bertsolaritza proiektuan parte
hartu duten ikasleen emanaldia izan-
go da maiatzaren 2an, asteazkena,
arratsaldeko 18:30ean Herriko An-
tzokian. Gipuzkoako Bertsozale el-
kartearen bidez lantzen den proiektu
bat da, bertsogintza erabiliz ahozko
komunikazioa lantzea helburu due-
na. Ikasturtean zehar, hainbat bertso
eta ariketa egin dituzte ikasleek, eta
horren erakusgarri izango da eskaini-
ko duten jaialdia. Sarrera doan izan-
go da. 

EEuurrooppaarr EEnnpprreessaa GGaazzttee ssaarriiaa 
IIMMEE 0066 eennpprreessaarreennttzzaatt
IMHko ikasleek garatu duten IME-06
Elkarte Kooperatiba proiektuak esku-
ratu du Gipuzkoako ekimen onena-
ren saria, Eusko Jaurlaritzako EJE Eu-
ropar Enpresa Gazte sarien lehen
edizioan. IME 06 enpresa IMHko 8
ikaslek osatzen dute. Ekintzailearen
astea izan da hau, eta Donostiako
Kursaal aretoan egin zen ekitaldian
jaso dute saria.

[ MOTZ-MOTZIAN ]Udal Hauteskundeetarako zerrenda 
aurkeztu du EAJk

MMaiatzaren 27an egingo diren
Udal Hauteskundeetarako ze-
rrenda aurkeztu du EAJk. 20 la-

gunek osatzen dute zerrenda eta 11 ema-
kumeak dira. Aurpegi berriak dira nagusi,
izan ere, aurreko legealdiko bi izen baka-
rrik agertzen dira zerrendan. Alfredo Etxe-
berria izango da alkategaia, eta hauek di-
ra gainontzekoak: Bittori Zabala, Jon Zu-
biaurre, Ricardo Garate, Eloisa Zubiaurre,
Manu Astray, Alberto Iriondo, Maritxu Loio-
la, Ane Beitia, Marisa Larrañaga, Ana Fer-
nandez, Jon Galarraga, Cristina Santola-
ya, Elisabete Amesti, Iñaki Beristain, Amaia

Arrieta, Jose Mari Kortaberria, Susana Az-
pilikueta, Juan Iturbe eta gloria Barrutia.

Programaren oinarriak
Alfredo Etxeberriak bere alderdiaren

punturik garrantzitsuenak azaldu zituen.
Besteak beste, Plaza Txiki ingurunean ai-
sialdirako parkea, aparkalekua eta Aita
Agirre eraikinaren erabilera aipatu zituen.
Zaharren egoitza herritarren beharretara
egokitzea eta Kiroldegia berritu eta handi-
tzeko asmoa ere azaldu zuen. Azkenik, Sa-
llobenterako bide gorria egiteko proiek-
tuaren berri eman zuen.

Motzak

Astelehen goizean jarri zuten
martxan Plaza Txikiko OTA zerbi-
tzua. Aste honetatik aurrera ordu eta
erdiz bakarrik aparkatu ahal izango
da autoa bertan, eta tiketa jartzea
derrigorrezkoa izango da. San Fran-
tzisko iturri gaineko zonaldea, hau
da,  marra horiz margotutako gu-
nea zamalanetarako izango da. As-
teburuetan ez da OTA zerbitzurik
egongo. Ingurune honetan lan egi-
ten duten pertsonek 90 minutu bai-
no denbora gehiago aparkatu ahal
izateko txartela eskatu dezakete
udaletxean.

Plaza Txiki inguruko OTA zerbitzua martxan da
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Kultura

LLiburuaren Nazioarteko Eguna izan de-
la aprobetxatuz, hauteskundeak egin
dituzte Elgoibar Ikastolan. Haur Hez-

kuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren
Hezkuntzakoek beraien libururik gustukoe-
nak aukeratu zituzten. Euskaraz argitaratu-
tako liburuak hautagai izan ziren eta ho-
rrez gain, gustuko ilustratzaileak ere bai.

Ekintza hau, irakurtzeko zaletasuna
bultzatu nahian egiten diren jardueren ar-
tean, bat gehiago izan zen. Bidenabar,
ikasleek bozka prozesua ikasi zuten. Be-
netako partaide izan dira, izan ere, auke-
raketa egiteaz gain, lehendakari, bokal
eta idazkari lanetan eurak aritu dira. Boto
emaileak sei kategoriatan banatu ziren.
Lehenengo bostak gustuko liburuen auke-
raketari zegozkion eta azken kategoria,
gustuko ilustratzaileari. 

””FFaammiilliiaa:: zzaaiillttaassuunnaarreenn 
kkuuddeeaakkeettaa pprreebbeennttzziioo iikkuussppeeggii
bbaatteettiikk”” hhiittzzaallddiiaa hhiillaarreenn 22aann

Gazteria Sailak, herriko ikastetxee-
kin batera lankidetzan antolatuta, “Fa-
milia: zailtasunaren kudeaketa preben-
tzio ikuspegi batetik” hitzaldia eskainiko
du Aiora Perez de San Ramon psikolo-
goaren eskutik. Hitzaldia datorren aste-
azkenean, maiatzaren 2an izango da,
arratsaldeko 19:00etatik aurrera, Kultur
Etxeko Hitzaldi Gelan.

KKiirriibbiillkkaarreenn hhiirruuggaarrrreenn ssaaiiooaa 
2 urtetik 6 urte bitarteko haurrei zu-

zendutako ekimena, datorren barixakuan
ospatuko da, Plaza Handian eta arratsal-
deko 17:30ean. Euria egingo balu, hu-
rrengo ostiralera atzeratuko litzateke.

Angel Cuerdoren eskutik, “Mekong
ibaia, bizitza Tsunamiaren ondoren” izen-
burupeko proiekzioa eskainiko da, dato-
rren maiatzaren 15ean, Kultur Etxeko Hi-
tzaldi Gelan eta goizeko 10:00tik aurrera.

Ikusentzunezko emanaldi honetan,
Angel Cuerdo eta Fabiola Jubinek Asiara
eginiko bidaia azaltzen da. Bikoaren as-
moa, Mekong ibaia jaistea zen, eta bide
batez, ibaiak zeharkatzen dituen zazpi

herrialdeak ezagutzea: Txina, Birmania,
Laos, Tailandia, Kanbodia eta Vietnam.
Herrialde hauetan barneratzeko tramite-
ak egiten ari zirela, ordea, inoizko tsuna-
mirik okerrenak Bambu izeneko uharte
txiki batean harrapatu zituen. Zorionez,
bizirik atera ziren eta bidaiarekin aurrera
egin ahal izan zuten. Bikoteak bizi izan-
dako esperientzia, amets bat baino
gehiago izan zen. 

LIBURUEN HAUTESKUNDEAK ELGOIBARKO IKASTOLAN

“Jara bikiak eta bikoteak” liburu irakurrienen artean

“Mekong ibaia, bizitza Tsunamiaren ondoren” proiekzioa

IKASLEEK HAUTATUTAKO 
LIBURUAK

• Haur Hezkuntza:
“Zazpi antxumeak” (Mitxel Murua).

• Lehen Hezkuntza 1 eta 2:
“Krokodiloa” (J. Ormazabal).

• Lehen Hezkuntza 3 eta 4:
“Kika super sorgina eta piratak” 
(Knister).

• Lehen Hezkuntza 5 eta 6:
“Jara bikiak eta bikoteak” 
(Jasone Osoro).

• DBH:
“Osaba Bin Floren” (Txiliku).

• Ilustratzailerik onena:
Birgik Rieger.
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16 GEHIGARRI BEREZIA

M
utilari gustatu edo ez,
andregaia izaten da
beti ezkontzako izarra,
bera da protagonista

nagusia. Ipuinetako printsesa eta eki-
taldiko izar moduan, beraz, bere
edertasun guztia erakutsi behar du.
Egun horretan, mutilari bere emaztea
izango denaz harro egotea tokatzen
zaio.

Soinekoa aukeratzen  
Normalean, bakoitzak bere gus-

tua dauka jantzietan, bai eguneroko-
an eta baita ekitaldi berezietarako
ere. Norberaren estiloa ezkon soine-
koan ere islatuko da seguruenik, izan
ere, aspalditik hasita egongo da an-
dregaia bere ezkon soinekoa nolakoa
izando den pentsatzen. Aholku beza-
la; xumetasunaren dotoretasuna, linea

xume eta erosotasunarekin konbinatu
behar da soinekoa perfektua izan da-
din.

Andregaien soinekoei buruzko al-
dizkariak eta diseinatzaile desberdi-
nen katalogoak eskuratzea da lehe-
nengo pausoa, momentu horretako
tendentzia zein den ezagutzeko. Di-
seinatzaileak etengabe ari dira gau-
za berriak probatzen, klasikoa alde
batera utzi gabe eta batzutan klasiko-
tasuna baztertuta ere bai. Ideiak har-
tzea garrantzitsua da. 

Ondorengo pausoa, honelako es-
perientzia bizi izan duten adiskide
edo senideen iritziak jasotzea da.

Ezkon soinekoa andregaiaren esti-
loari eta bere ezaugarri fisikoei lotuta
egon behar da. Bere ezaugarri one-
nak indartu eta gutxien gustatzen
zaizkionak ezkutatu behar ditu.

Ezkon soinekoa
Andregaia ezkontzako izarra

Loiola Hiribidea, 24
LOIOLA - AZPEITIA
Tel.: 943 81 56 08
Faxa: 943 15 03 62

DEBAPE
INPRIMATEGIA

komunikazio grafikoa
• DISEINU GRAFIKOA • OFFSET LITOGRAFIA • FOTOKONPOSIZIOA

• PUBLIZITATE DISEINUA • ERA GUZTIETAKO IRAGARKI KOMERTZIALAK

Sigma Ind., Xixilion 2, 2. (7.lokala) • Tel.:943 74 40 58
• Faxa: 943 74 41 78 • debape@telefonica.net 
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18 GEHIGARRI BEREZIA

E
zkon soinekoa gainontzeko
apaingarriekin lotuta joan
behar da. Osagarri nagusia
beloa da. Antzina, andre-

gaiaren aurpegia estaltzeko erabil-
tzen zen ezkontza erlijiosoetan. Tul
edo enkajezkoa izaten da norma-
lean. Kapelua edo apain-orrazia
erabiltzen da beloa ilera lotzeko.

Diadema eta koroez gain, lorez
eginiko apain orraziak, pasadore-
ak edo zintak erabiltzen dira ilea
jasotzeko. Elementu hauek, beti ere,
soinekoaren osagarri modura joa-
ten dira. Lorek freskotasuna eta do-
toretasuna eskaintzen dute, eta az-
kenaldian, diadema edo ileko bi-
txiak baino gehiago erabiltzen di-
ra.

Zapatak ere beste osagarri ga-
rrantzitsu bat dira. Edozer eraman
daiteke ezkontza egunean, beti
ere, soinekoarekin lotuta badoa:
sandaliak, eskarpinak, zapata fo-
rratuak…

Azkenik, belarritakoak ere kontu
handiz aukeratu behar dira. Ezin
dira oso deigarriak izan. Perla, disti-
ratsuak edo harri bitxiak izaten dira
ohikoenak. Beste aukera bat, urre
edo zilar klasikoetara jotzea da.

Osagarriak
Beloa, lore sorta, belarritakoak eta zapatak

L O R A D E N D A

San Frantzisko, 24
Tel. 943 744 516

I´DOS
edergintza

Giza Eskubideen parkea, 1-6 
Tel.: 943 74 34 40

Emaztegaiaren lore sorta
Emaztegaiak hautatuko du lore

sorta, bere gustu, soinekoaren estilo
eta  bere altuera kontuan izanda. 

Emaztegai altu batek, ohikoa
baino, lore sorta borobilagoa eta
handiagoa eraman dezakeen bi-
tartean, altuera txikiagoko emazte-
gaiei, lore sorta txikiagoa eramatea
aholkatzen zaie, lore sortak ez di-
tzan estali.

Koloreari dagokionez, araurik
ez dagoen arren, tonu leunak gai-
lentzen dira: krema, salmoi edo zu-
riak. 
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Kalamua, 2 · Tel: 943 74 43 57

San Bartolome, 6 behea
Tel: 617 988 130

Santa Ana, 18 - Tel. 943 74 18 64

Ileapaindegia
Solariuma

Azpilgoeta, 14 · 
Tel. 943 75 51 01 · MENDARO

ILEAPAINDEGIA

EELLEENNAA
ileapaindegia

depilazio elektrikoa

San Frantzisko, 49-1 · Tel: 943 74 11 89

Pedro Muguruza,13
Tel. 943 74 43 88

Tel: 943 03 38 35
Mendarozabal, 4 behea
MENDARO

ileapaindegia

Maria Urizar
Ileapaindegia 

Solariuma

Errosario, 9-1 · Tel. 943 74 44 89

AAZZAALLEEAA
eeddeerrggiinnttzzaa

Trenbide kalea, 3 - Tel. 943 74 03 10

JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO
II LL EE AA PP AA II NN DD EE GG II AA

EErrrroossaarriioo,, 3300 ·· TTeell:: 994433 7744 1144 9922

AAmmaaggooiiaa

TTxxiimmaakk
ILEAPAINDEGIA
s o l a r i u m a

Ileapaindegia-Edergintza

l DONNA l NAHIA

zu re  eguna daI L E A P A I N D E G I A

Santa Ana, 7 - Tel: 943 74 40 26

zu re  eguna da

Orain mikropigmentazioa
eta laser depilazioa ere 

egiten dugu
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20 GEHIGARRI BEREZIA

Dena egon behar da perfektu: loreak, soinekoa, jatetxea, meza, eraztunak, ilea, argazkiak… Baina egun
horretan garrantzitsuena ezkongaien momentuko apainketa da. Denbora behar da, ezkontza aurreko

hilabeteetan hasten da guztia.  Oso garrantzitsua da azalaren itxura, bai gorputzeko eta baita aurpegikoa ere.
Tratamendu hauek gomendatzen ditut:

Edergintza

Aurpegia:
Aurpegi garbiketa: Ezkontza baino hilabete lehenago egitea

da egokiena. Ondorengo tratamendurako azala garbi utziko du-
gu. Azal garbiketarekin zikinkeria kanpora ateratzen da eta ez da
egokia ezkontza bezperan egitea, azalaren egoera ez baita es-
tetikoki polita izaten: gorriuneak, marka txikiak…

Ur thermal tratamendua: Ezkongaiaren adinaren arabera eta
azalaren egoera ikusita, liffting tratamendua egingo genuke xi-
murrak ezabatzeko. Azala leundu, erlaxatu eta hidratatuko genu-
ke 4 saiotan. Azkena ezkontza bezperatan eta aurrekoak astean
behin, azken hilabetean.

Gorputza:
Alga eta lokatz bilketa + masaje erlaxatzailea: Ezkontza bez-

peran egin beharreko tratamendua. Ezkongaiak urduri egoten di-
ra eta tratamendu honekin lasaitasun sentsazioa lortuko dugu.
Azala leundu eta tiratzen du.

Brontzeatu: Azal tonu egokia izan behar dugu ezkontza egu-
nean. Egokiena, solarium bonoekin sesioak banatzea da. Sesioen
aurretik azala prestatzeko tratamendua dago, kolorea uniformeki
eta errazago hartzeko. C bitamina eta exfoliazioan datza.

Depilazioa: Ezkontza erabakia normalean denboraz hartzen
da. Horrela bada, laser bidezko depilazioa da egokiena. Beste-
la, depilazio klasikoa, argizari bidez egiten bada, ezkontzaren as-
tean egitea gomendatzen da.

Manikura-pedikura: Askotan kasurik egin ez arren, eskuek ga-
rrantzia handia dute, argazkietan protagonismo handia hartzen
dute-eta: erramua eusten, sinatzen… Manikura frantsesa natural

eta dotorea da. Oinetan gogortasunak kendu, hidratatu eta ma-
saje on batekin tentsioak ezabatu. Ezkontza egunean manikura
frantsesa egingo genuke.

Betile eta bekainak: Begirada polit bat izateko, betileen tinta
eta permanentea gomendatzen dut. Luzeago eta tenteago ikus-
ten dira. Bekainak zaindu, forma emanez eta behar bada, tinta-
tuz. Ezkontza baino bi aste lehenago.

Egunean: 
• Manikura frantsesa
• Makilajea: flash anpoila eman azala tentsatzeko eta neke-
aren zeinuak disimulatzeko. 

Olaia Estetika

Azal perfektuaren bila
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22 GEHIGARRI BEREZIA

S
Senargaiak ere, luzitzeko esku-
bidea du eta emaztegaiaren
bikotekide bezala, bere pare-
an egon behar du dotoreziari

dagokionean eta gutxienez, janzkera
egokia zainduz. Beraz, senargaiak
emaztegaiaren estiloa xurgatu behar
du, berarekin batera bikote perfektua
osatzeko. Ongi jantzita joan nahi
duen senargaiak, bi aukera ditu: “cha-
qué” delakoa edo betidanik ezaguna
dugun trajea. “Frac”a, ez da hain ego-
kia ezkontzetarako. 

“Chaqué”a   
“Chaqué”a,  klasikoena eta dotore-

ena da, ezkontza tradizionaletarako
egokiena, hain zuzen ere. Botoi baka-
rraz loturiko jaka gris luzeak eta  marra
beltzeko galtza grisak, txaleko grisare-
kin konbinatuak direnak, kutsu alai bat
bereganatu dezakete,  korbata kolore-
tsu, marradun edo orbandunen bidez.
Estilo informalagoa lortzeko, txalekoa-
ren koloreak ordezkatu daitezke edo
betiko alkandora zuriari orijinalitate iku-
tu gehiago eman ahal zaio.

Trajea
Trajeak, bestalde, ezkontzetako

janzkera izarra izaten jarraitzen du.
Baina, honek, ezin du ohiko trajea
izan, hau da, egunerokoa. Aitzitik, be-
re dotorezia eta kalitatea agerian ge-
ratu behar da. Ikutu alaiagoa emate-
ko, xehetasunekin jolastu daiteke. Esa-
terako, txaleko eta jakari kolorea eman
ahal zaie, marra eta orbanen bitartez.
Azken helburua beti, dotorezia da. 

Oinetakoak, bestalde, beti beltzak
izango dira, sekula ere ez, marroi ko-
lorekoak. “Chaquéa” eramaten den
kasuan, oinetakoak punta borobileko-
ak izango dira  eta lokarridunak. Tra-
jearen kasuan, aldiz, oinetakoak pun-
ta luzexkadunak izango dira. Azkenik,
galtzerdiak, beltzak, luzeak eta zetaz-
koak izango dira. 

Senargaiaren trajea
Helburua, dotorezia
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Loiolako Inazio 
Hiribidea, 47

20730 AZPEITIA
Tel: 943 15 16 16

Faxa: 943 15 16 18
www.hotelloiola.com

E-posta: loiola@hotelloiola.com
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225500 llaagguunneennttzzaakkoo jjaannttookkiiaa,,
oossppaakkiizzuunn hhaannddiieettaarraakkoo aapprrooppoossaa..

BBeesstteettiikk,, bbii jjaannttookkii::  8800 llaagguunneennttzzaakkoo bbaattaa,, 
eettaa bbeesstteeaa eerrrreesseerrbbaattuuaa,, 2200 llaagguunneennttzzaatt..

LLuunnttxx--eerraakkoo tteerrrraazzaa aapprrooppoossaa..

XXVVII..  mmeennddeekkoo 
jjaauurreeggii  ggoottiikkooaann 

ppaarreeggaabbeekkoo ppaaiissaaiiaa 
bbaatteeaann,,  

ggaauurr eegguunnggoo jjooeerreeii  
eerrrreeppaarraattzzeenn ddiieenn 

kkaall ii ttaatteezzkkoo
eeuusskkaall ssuukkaallddaarriittzzaa 
kkllaassiikkooaazz ggoozzaattzzeekkoo

aauukkeerraa eemmaatteenn dduutteennaa..

Aizkibel, 10 · AZKOITIA
Tel. 943 85 34 12

www.josebajatetxea.com

EEuusskkaall aarrkkiitteekkttuurraakkoo eerraaiikkiinn
nnaagguussiieenneettaakkooaann,, 

eezzkkoonnttzzaakk bbeerreezziiaa
iizzaann bbeehhaarr dduueellaakkoo
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Loaren trastorno askoren oinarrian eli-
kagai batzuen osaketa eta okerreko
elikabideak daude. Estatistikek diote-

nez, bost lagunetik batek ez du lo behar
bezala egiten. Arrazoiak mila izan dai-
tezke, baina elikadurak loaren baitan
eragin handia du. Ondo lo egiteko afari
arinak egitea komeni da.

Ez lo egiteko afariak
Honelako afari motak ebitatzea ko-

meni da, ondo lo egiteko.
• Jateko astirik ez: Estresak eta antsie-

tateak atseden edo loaldiari denbora
ebatsi eta gorputza estres-egoerara bul-
tzatzen dute. Horrelakoetan zernahi jaten

da noiznahi, hestekia eta aurrekuzinatua
afariko ohiko elikagaia da eta afaldu ere
berandu afaltzen du horrelako jendeak.
Ordutegien doitasun ezak eta dietaren
kaosak loan dute zuzeneko eragina eta
horrek osasuna hondatu egiten du.

• Janari ugari: Afari ugariek, proteina
-okela, arrain, arrautza- eta gantz -heste-
ki, gazta, saltsa edo frijitu- asko dutenek
"bihotz errea" sortarazten dute, harik eta
larriagoa, afariarekin batera alkohola eta
kafea hartzen badira. Digestioa mantsotu
egiten da eta zailago egiten zaigu lokar-
tzea. Afaldu eta berehala oheratzeak,
bestetik, urdailean dagoen eduki azidoa
hestegorrira igotzea errazten du. Ondoez

horrek ongi lo egitea galarazteaz gaine-
ra, loaldia eten egiten du batzuetan.

• Espezia ugaridun jakiak: Espeziek
dauzkaten printzipio aktiboek gorputze-
ko tenperatura altxatu egiten dutenez, lo
egitea harik eta zailago bihurtzen da.

• Elikagai kitzikatzaileak: kafeinak, te-
aren teina eta teofilinak, txokolatearen te-
obrominak organismoan intentsitate er-
tain edo handiko euforia sentsazioa sor-
tarazten dute, nerbio-loturak estimulatzen
dituzten konposatu kimikoak baitira subs-
tantzia horiek. Estimulatzaileak era jarrai-
tuan edo kopuru handian kontsumitzeak
nerbio-higadura eta lo egiteko zailtasu-
nak probokatzen ditu. 

[ OSASUN GIDA ]
MEDIKUNTZA ALTERNATIBOAK
Kemen Belardenda
(“Dieta erraza” Mehetzeko tratamendua... Medikuntza naturala, F. de Bach, 
masaia, makrobiotika, janari biologikoak,  nutrizio eta osasun ikastaldiak.)
San Bartolome, 25 • Tel: 943 74 40 31
Egunero: 9:00-13:00 / 16:30-20:00
Naturhouse 
Dietetika eta nutrizioa 
San Frantzisko, 26  943 74 10 78 
Ordutegia: 09:00-13:00 / 16:00-20:00 
Sanatana Dharma Yoga Elkartea
Urasandi, 9 • Tel: 943 74 85 93 (Idoia) / 685 722 131
Astearte eta ostegunetan: 
10-11:30/13:00-14:00/15-16:30/18-19:30/20-21:30
MMeennddaarroo
Astelehen eta asteazkenetan: 10-11:30/15-16:30
Astearte eta ostegunetan: 20:00-21:30

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

HORTZ KLINIKAK
Irale
Errosario Kalea, 7 behea (Elgoibar) Tel: 943 74 36 79
Zeharkalea, 8 behea (Ermua) Tel: 943 17 71 34
e-posta: irale@irale.com - weba: www.irale.com 

FISIOTERAPIA
Ainhoa Fisioterapia
Eragozpen fisikoa egongo balitz etxez etxeko zerbitzua eskeintzen da.
Tel. 943 53 19 53 / 669 565 745 (Goiz eta arratsaldez)
Jausoro, 6 behea 
Amalurra Fisioterapia
Ordubeteko tratamendu manualak. Goiz eta arratsaldez. 
San Frantzisko, 58 behea (Maalan) • Tel.: 943 53 14 63  
Olatz Fisioterapia
(Minarentzako tratamendua, erredukazio posturala, 
prebentzioa, erlajazioa, masaia, reiki)
San Roke, 1 - Tel. 696 821 149
Egunero: 9:00-13:30 / 15:00-20:00

ORTOPEDIAK
Itziar Sarasketa
San Frantzisko, 12 • Tel: 943 74 35 62
Egunero: 9:30-13:00 / 17:00-20:00

PODOLOGOAK
Oinberri
Errosario kalea, 25 • Tel: 943 74 17 95
Astelehenetik ostiralera: 9:00-13:30 / 15:00-19:30

Gidan agertu nahi baduzu, deitu 943 74 37 04ra

:

Osasuna

[ GOMENDIOA ]

Ondo jan hobeto lo egiteko
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[Kili]barren

KILI
KLIK

BBiikkootteekkaakkoo ppaallaa ttxxaappeellkkeettaa
Gaztetxeak antolatuta, bikotetako

pala txapelketa jokatuko da datozen
maiatza, ekaina eta uztailean. Nor-
gehiagokak zapatuetan jokatuko dira,
goiz eta arratsaldez, Goñati frontoian.
Partida hauetan teniseko pilota erabili-
ko da. Bikoteak eurak izango dira
epaileak. Txapelketa honetan parte
hartu nahi duten bikoteek 20 euro or-
daindu beharko dituzte. Txirristaka eta
Ormola tabernetan edo Gaztetxean
bertan eman daiteke izena.

11995577kkooeenn kkiinnttoo bbaazzkkaarriiaa
1957. urten jaiotako mendaroarrek

kinto bazkaria egingo dute uztailaren
1ean Landa jatetxean. Interesatuek Le-
ku-Ona tabernan (943756065) eman
dezakete izena. 

LLaagguunn BBeettiikkooaakk
Mendaroko Lagun Betikoak Zaha-

rren Egoitzak bazkidearen eguna os-
patuko du datorren maiatzaren 4an.
Eguerdiko 12:00etan meza izango da
Azpilgoetako elizan hildako bazkide-
en alde eta 14:00etan bazkaria egin-
go dute Luzaide jatetxean. Egun hone-
tako ekintzetan parte hartzeko maia-
tzaren 1a baino lehen eman behar
da izena. 

Laster hasiko dira Mendaroko Trinitate er-
mita berritzeko lanak. Obra honek 149.000
euroko aurrekontua izango du. Trinitate ermi-
ta oso zaharkituta dago. 1981. urtean auzo-
tarrek eginiko lanari esker berrikuntza batzuk
egin ziren, baina ez zen nahikoa izan. Uda-
lak obra sakonagoak egin behar direla era-
baki du.  Ermita honi buruz ez dago datu as-
korik, baina 1105. urteko dokumentu batzu-
tan ingurune honetan zegoen eliza bati bu-
ruzko erreferentzia egiten da. Dudarik gabe,
historia luzeko ermita dugu hau.

2007KO UDAL AURREKONTUA

1.944.800 euroko aurrekontua dauka Mendaroko Udalak

MMendaroko Udaleko Osoko Bilku-
rak onartuta, 1.944.800 euroko
aurrekontua izango du Udalak

2007an. Aurrekontu honetatik 162.700
euro inbertsioetarako erabiliko dira. Men-
daroko Udalaren egoera ekonomikoa oso
justua dela aipatu dute agintariek, eta ho-
rrek baldintzatuta egingo dira inbertsioak.
Udaleko zorra %22tik %16ra jaistea lortu
den arren, sarrera arruntek ez dituzte gas-
tu arruntak gainditzen. Udalaren helburu
nagusia gastuak eta zorra murriztea izan-
go da, ahalik eta diru gehiena herrian era-
biltzeko. 

Inbertsio garrantzitsuenak
Inbertsioen atalean obra desberdinak

egiteko asmoa dauka Udalak, baina diru
gehien eskatzen duena Alkortarako bidean
uhinbikoak ezartzeko II. fasea da. Honeta-
rako 34.300 euro erabiliko dira. Arau sub-
sidiarioen dokumentua idazteko 25.000
euro gastatuko dira, eta Garagartzako hi-
lerriko nitxoak eta hezurtokia husteko beste
20.000 euro. Honekin batera, aipatzeko
moduko inbertsioak dira Ospital azpikalde-
an egingo diren kirol ekipamendu berriak,
haurrentzako parkeak eta Gaztegunerako
altzariak erostea.

149.000 euro Trinitateko ermita berritzeko

Ospas Gain futbol zelaia
Azken egunotan Ospas Gain futbol ze-

laiari buruzko kartelak ikusi ditugu Men-
daroko zenbait hormatan. Futbol zelaia
ez erabiltzea salatzen da kartel horietan
eta Udalari galdetzen zaio zergatik ez

duen ezer egin. Kilimon futbol taldea de-
sageru zenetik ez da futbolik ikusi Ospas
Gaineko zelaian. Belarra luze eta erabat
abandonatuta dago dena. Kartel hauekin
zerikusirik ez daukala adierazi du EAJk.
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12 urtez udaletxean lanean aritu ostean, eta azken lau urtez alkatetzan egon ondoren, Mendaroko Talde
Independientea ez da Udal Hauteskundeetara aurkeztuko. Taldetik azaldu dutenez, euren helburua ez da inoiz
boterea izan eta beraien bizitza pribatuak berreskuratu nahi dituzte. 

EAk ere ez du hautagairik aurkeztuko Mendaron. Rosi Urainekin berba egin dugu, eta esan digunez, zerrendak
osatzeko zailtasun handiak izan dituzte eta ezin izan dute beraiek nahi bezalako zerrenda osatu. Jende berria nahi
zuten eta ezinezkoa izan da. 

EAJ Alderditik Irune Berasaluze izango
da hautagai nagusia. 38 urteko emaku-
mea da, ezkonduta dago eta bi seme-
alaba dauzka. Lanbidez abokatua da.
Berarekin berba egin dugu, eta Menda-
roko alkate izateko aukeratzen badute,
herritarren bizi kalitatea hobetzea izan-
go da bere helburu nagusia. Bere ustez,
Mendaro herri bezala eginda dago. Az-
piegitura eta etxebizitza asko eraiki dira
azken urteotan, baina orain, azpiegitura
horiei erabilpena eman behar zaie.
“Mendaroarrentzako zerbitzuak eskain-
tzea izango da gure lanik garrantzitsue-
na”. 

[Kili]barren

HAUTESKUNDEAK MENDARON

MTI ez da aurkeztuko maiatzaren 27ko hauteskundeetara

IRUNE BERASALUZE
EAJ-PNV

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
PSE-EE 

Hautagai honen iritziz, Udalaren eginbeharrik garrantzitsuena
Jaurlaritza presionatu eta Ospitalaren funtzionamendua hobe-
tzea da. Aparkaleku arazoa, Babes Ofizialeko Etxebizitzen beha-
rra eta haurrentzako parke falta ere aipatu ditu. 

Eusko Abertzale Ekintza alderdiak Enetz
Ezenarro aurkeztu de alkatetzarako hau-
tagai moduan. 30 urteko mendaroar
gazte honek esan digunez, herritarren
bozgorailua izan nahi dute udaletxean,
sistema partehartzaile baten aldeko
apustua egingo dute. “Herriak ondo fun-
tzionatuko badu, guztiok inplikatu behar
gara. Hegoameriketan esaten den beza-
la, mandar obedeciendo da agintzeko
modurik onena”.

ENETZ EZENARRO
EAE

Mendaroko Abertzale Sozialistak taldeak
lortu du sinadurak biltzea eta zerrenda
ere osatu dute. 16 sinadura behar zituz-
ten Udal Hauteskundeetan parte hartu
ahal izateko, eta 64 lortu dituzte. Agustin
Urbieta izango da zerrenda-burua. Jaio-
tzez mendaroarra da, 51 urte ditu eta ez-
kongabea da. Agustin pozik agertu da
herritarrek eskaini dieten babesarekin,
baina zerrenda ilegalizatu egingo dute-
naren susmoa dauka. Beraien ardatz na-
gusiak 4 izango dira: Mendaro euskal-
duna, ezkertiarra eta abertzalea eraiki-
tzea, gatazka politikoaren konponbide-
an Mendaroko Udala subjektu aktiboa
izatea, Udalbiltza bultzatzea eta herrita-
rrei parte hartzeko aukerak zabaltzea.

AGUSTIN URBIETA
MAS

CARLOS SAEZ GONZALEZ
PP

Alderdi Popularreko hautagaia Carlos Saez Gonzalez da. Alder-
diaren prentsa bulegotik esan digutenez, ez da Euskal Herrian
bizi, baina ez digute beste daturik eman. Zerrenda guztia kan-
poko jendearekin osatu dute.
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1937ko apirilaren 26an, Fran-
coren aliatu alemaniarren

aire armadako Condor legioak Gernikako
binztanlego zibilaren aurkako erasoa bu-
rutu zuen. Astelehena zen, azoka eguna
herri bizkaitarrean. Bonbardaketa eguerdi-
ko hiru t´erdietan hasi eta arratsaldeko
zazpi t´erdiak arte luzatu zen. Ondorioz,
Gernika txiki txiki eginda geratu zen eta
datu ofizialik ez dagoen arren, bada
1.600 lagun hil zirela, esaten duen histo-
riagilerik ere. Manuelen hitzetan: “Ez da
inoiz jakingo zehazki hildakoen zenbate-
koa. Gernikan 7.000 binztanle eta beste
4.000 errefuxiatu gipuzkoar zeuden garai
hartan.”

Egun hura nola oroitzen duen galdegin
diogu Manueli: “Nik garai hartan, 14 urte ni-
tuen, artean gaztea izanik, beste hiru lagu-
nekin batera, egun hartan mendian ginen.
Gogoan dut oraindik motor zaratia; zelan
itsaso aldetik etorri ziren abioiak, hirunaka
eta nola hasi ziran bonbak jaurtitzen. Ni
gehien izutzen ninduena, bonbek lurrera
erortzean ateratzen zuten txistu hotsa zan.
Demaseko lehergailuak ziran, 8 metrotako
diametroa zuten. Asturiar miliziar batek, di-
namitaria zenak, kontuz ibiltzeko esan zigun
eta laguntasun handia eman zigun” .

ALDEZ AURRETIK GERNIKAN BIZI ZEN
GERRA GIROA

Gernikan, gudarien “18 de Loyola” ba-
tailoia egonkortu zen. Baina hauek ez zu-
ten antiaereorik, ezta artilleriarik ere. Ho-
rrelaxe, baieztatu digu Manuel berak:
“Frankoren aliatuek nagusitasun handia-
goa zuten aire armadan; gudariak, aldiz,
gauez aritzen ziren erasoan. Sorube eta
Amorebieta aldean ere, borrokaldi gogo-
rrak egon ziren”.

Oroitarazi, martxoaren 30ean, Con-
dor legioak Durangon burutu zuen bon-
bardaketan 127 zibil hilak suertatu zirela.
Modu berean, Euskadiko tropak, hots, gu-

dariak, Intxorta mendian erresistentzia
handia egin ondoren, Bilbaora zuzentzen
ziren. Eskuindarrek ere, Gipuzkoa euren
mendean hartu zutenean, Bilbaorantz jo
zuten errekete, italiar eta mairuen tropek,
alegia. Honenbestez, Gernika momentu
haietan, segada lekua zen. Gernikarrak
oso kezkatuta zeuden, gerta zitekeenaren
beldur. Hori dela eta, errefujioak eraiki zi-
tuzten: “Santa Maria kalean, hondarrez
beteriko zakuekin eta pinu enborrekin ba-
besleku bat egin zuten, baina, ez zuen as-
korako balio izan, 250 errefuxiatu hil bai-
tziren. Pertsona bat gerriraino lurperatuta
zegoela ikusi nuen neure begiez. Guk he-

[30] 2007-04-27

Gernikaren bonbardaketaren 70.
urteurrena bete zen atzo. Hori dela
eta, Manuel Jauregi, 84 urteko gerni-
karrarekin izan gara solasean. Ma-
nuelen gurasoak (aita elgoibartarra
eta ama eibartarra), Gernikara joan
ziren Lehen Mundu Gerran, eta han
jaio zen Manuel, lau anai–arrebetatik
nagusiena. Gernikako bonbardaketa-
tik bizirik atera zen. Duela 55 urte, eto-
rri zen Elgoibarrera bizitzera.

Luzezabal

BBOONNBBAARRDDAAKKEETTAARREENN
7700.. UURRTTEEUURRRREENNAA

GERNIKA 1937
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mendik gertu komertzio txiki bat geneu-
kan, liburudenda eta mertzeria bat, eta su
hartu zuen, dena kixkalita geratu zen. La-
purretak ere egon ziren”.

HERRI ZIBILAREN AURKAKO ERASOA
“Gernikan, trenbidearen alde batera

zeuden fabrikak osorik utzi zituzten, baita
Amerikarren txalet bat ere. Fabrika haue-
tako zenbaitetan armak eta munizioak
ekoizten zituzten. Aberatsen etxebizitzak,
eliza eta kuartelak ez zituzten bota. Oste-
rantzean, dena hautsi eta sutan errea izan
zen” azaldu digu Manuelek. Kuartelak, or-
duko Gernikako komentuak ziren: Santa
Klarako komentua; Jose Finatarrena (ospi-
tale militarra), Karmelitena (ospitale milita-
rra) Agustinoen fraide etxea (Loiola batai-
loilaren egoitza) eta La Merced, (Saseta
batailoilaren gunea).

BONBARDAKETA ETA SARRASKIA
Arratsaldeko hiru t´erdiak aldera, Bur-

gos eta Gasteizko baseetatik abiatu ziren,
hegazkinak lehergailuz beteta, erasoari
ekin zioten eta elkarri errelebua eginez ja-
rraitu zuten. Guztira, mila lehergailu jaurti
omen zituzten. Manuelek adierazi digun
bezala: “Bonbardeua oso luzia izan zen,
abioiak, Vitorixatik 10–15 minutuko mar-
gen baten etortzen ziren Gernikara”. Ger-
nika errautsetan geratu zen, pertsonen hilo-
tzak eta gorpuzkiak lurrean zeuden saka-
banatuta, baita animalia hilak ere: “20 as-
to baino gehiago ikusi nituen hilik, feria os-
patu zen lekuan. Gure etxean ez zen inor
hil. Udaletxe azpiko errefujiora joan eta se-
nide guztiak elkar ikusi ginenean hura po-
za. Lagunak, ordea, bat baino gehiago
galdu nituen. Nire adiskide bat txahalaren
bila amarekin batera zihoala, hil zen”.

GERRA OSTEA
Gogorra izan zen: “arrazioanamen-

dua gogorra eta etxekoen artean, lanean
irabazitako dirua, jan ahal izateko erabil-
tzen zen eta gaizki jateko, gainera. Den-
boraldi batean ganbara batean egon gi-
nen bizitzen. Beranduago, estatuak etxebi-
zitza batzuk eraiki zituen eta haietako ba-
tera joan ginen, 70 ptako errenta ordain-
du behar izaten genuen. Gure etxea al-
txatzea 10 urte kostatu zitzaigun. Franco hil
zen eguna handia izan zen niretzat”.

IDEOLOGIA
Manuelen arabera, Gernika batez

ere, eskuindarren herria izan zen:
“Frankotarrak eta karlistak gehiengoak
ziren, eta zentro sozialistak gutxiengo-
ak. Nire aita, gerrara joan behar iza-
tetik salbatu zen, “Solidaridad Trabaja-
dores Vascos” elkarteko kidea izan
zen, ELAkoa, baina, apur bat liberala
zen. Nire osaba bat, berriz, preso edu-
ki nuen. Nazionalista zen eta Santo-
ñan hartu zuten preso, Caceresko Al
Peral del Duero gartzelara eramanaz.
Hemen, bi urtez egon zen”.

}Gogoan dut
oraindik 

motor zaratia, 
nola

itsaso aldetik 
etorri ziren
abioiak~
MANUEL JAUREGI

Junker 52a Condor legioak erabili zuen hegazkin motetako bat izan zen. 
Beronek 4.500 Kg lehergailu eramateko ahalmena zeukan.
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UUrte  bat gehiagoz, Elgoibarko Ikas-
tolak antolatutako kirol ekimen ho-
nek, harrera paregabea izan

zuen, bai lasterketetan parte hartu zuten
korrikalari kopuruari dagokionez, bai Pla-
za Handira eta inguruetara gerturatu zen
herritar eta ikusle pilarengaitik ere. 

Egun eguzkitsua lagun, aparteko gi-
roa bizi izan zen pasa den domekan El-
goibarren. Guztira, 14 lasterketa jokatu zi-
ren. Kirol ekitaldiari 2.000 urtean jaiotako
nesken lasterketak eman zion hasiera eta
1991-1994 urte bitartean jaiotako neska

mutilen lasterketak eman zion amaiera
aurtengo krosari. Mutilen kategorian ira-
bazleak ondorengoak izan ziren: (1998)
Antxon de la Arada, (1997) Jon Salegi,
(1996) Iñaki Gabilondo, (1995) Unai Or-
tuoste, (1994) Urtzi Intxausti, (1993) Maike
Aurelio, (1992), Mikel Anakabe eta (1991)
Angel Lopez. Nesketan berriz, honatx:
(1998) Alaitz Egaña, (1997) Ainhoa Etxe-
berria, (1996) Lorea Santiago, (1995) Ga-
razi Osoro, (1994) Nora Santiago, (1993)
Otsalar Urain, (1992) Maria Hernandez
eta (1991) Miriam Goy.

ELGOIBARKO XIV. JOSE GURRUTXAGA KROSA

523 korrikalarik hartu zuten parte pasa
den domekan ospatu zen krosean

Kirola

““AAnnddiinniissmmoo VVeerrttiiggiinnoossoo:: 
DDeell CChhaaccrraarraajjuu aall RRoonnddooyy””
MMoorrkkaaiikkoorreenn hhuurrrreennggoo ssaaiiooaa
Morkaiko M.E. ak antolatutako Udabe-
rriko Mendi emanaldiak aurrera doaz
eta datorren asteazkenean, Aritza Mo-
nasterio izango dugu protagonista bi-
garren aldiz. Saio honetan, azken urte-
otan Andeetan egindako igoerarik ikus-
garrienak erakutsiko dizkigu mendigoi-
zale elgoibartarrak. Horietatik, azken
igoeran, Rondoy mendian, hain zuzen
ere, “Bagabiltza” zeneko bide berria ire-
ki zuen Mikel Saez de Urabainekin ba-
tera, 2006. urtean. 30 ordu egin zituz-
ten aldi hartan, irten zirenetik, berriz ere,
kanpamendura iritsi ziren arte. Ekintza
hau dela-eta, Espainiako Federazioa-
ren urrezko pioleta jaso zuen. Saioa, ohi
bezala, 21:30ean, Musika Eskolan.

Pedro Muguruza, 5 · Tel.: 943 74 38 11 / 943 74 08 06

Gosariak
Pintxoak
Bokatak

Plater konbinatuak
Astelehenetik ostiralera irekita goizeko 7etatik aurrera

Larunbata eta jaiegunak goizeko 8etatik aurrera

Gosariak
Pintxoak
Bokatak

Plater konbinatuak
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Kirola

[ EMAITZAK ]
FUTBOLA

Eibar 00 -- HHaauunnddii 00 
Elgoibar 00 -- Aretxabaleta 11 ((jjuubb..))
Beti Ona 22 -- Elgoibar 33 ((kkaadd..))
Elgoibar 11 -- Añorga 11 ((OO.. iinnff..))
Hondarribia 22 -- Elgoibar 22 ((iinnff.. ttxxiikkii))
Elgoibar 00 -- Salvatierra 33 ((nneesskkaakk))
Aretxabaleta 33 -- Elgoibar 22 ((aalleebb..))

ARETO FUTBOLA

Ancla Dosorpor 44  -- Kenci 33 ((EEuusskkaall lliiggaa))
Kenci 33 -- Getaria 22 ((22.. mmaaiill.. ggiippuuzzkk..))
Zarautz 33 -- Elgoibar 55 ((jjuubb..))

ESKU PILOTA

Lagunak 2222  -- Bergara 55 ((nnaagguuss..))
Eskoriatza 2222 -- Lagunak 2 77 ((nnaagguuss..))
Lagunak 2222 -- Bergara 66 ((jjuubb..))

ESKUBALOIA

Olalsa 3311  -- Lezo 1100 ((iinnff.. nneesskkaakk))
IMH 2288 -- Bera Bera 2222 ((kkaadd.. nneesskk..))
Cometel 2266 -- Bera Bera 3322 ((jjuubb..nneesskk..))
Aloñamendi 2211  -- Txarriduna 1199 ((iinnff..mmuuttiill..))
Pulpo 88 -- Tecnomec A 3399 ((kkaadd.. mmuuttiill..))
Zarautz 2222 -- Tecnifuelle 3311 ((sseenn.. mmuuttiill..))

[ AGENDA ]
FUTBOLA Mintxetan
ZZaappaattuuaa,, 2288
1100::0000 Elgoibar – Urola ((aalleebb..))
1111::4455 Elgoibar – Orioko ((kkaadd..))
1177::0000 Haundi – Basconia 
ARETO FUTBOLA Kiroldegian
ZZaappaattuuaa,, 2288
1133::0000 Elgoibar – MCM 
1166::0000 Kenci – Lagun Onak Galdakao
ESKU PILOTA Ikastolako Frontoian
BBaarriixxaakkuuaa,, 2277
2222::0000 Lagunak 1 – Arrasateko ((nnaagguuss..))

ESKUBALOIA Kiroldegian
ZZaappaattuuaa,, 2288
1188::0000 Tecnifuelle – Arrate ((sseenn.. mmuuttiill))
1199::3300 Tecnomec A – Gas Museo ((kkaadd..mmuuttiill..))
DDoommeekkiiaa,, 2299
1111::0000 Pneumax– Aldaketa Hamasei 

IIragan den astebukaeran, Lojantzi nesken
eskubaloi taldeko jokalariak Barañainen
aritu ziren Espainiako igoerako partiduak

jokatzen. Maila oso ona erakutsi zuten arren,
senior neskek ez zuten igoera lortzerik izan.
Nahiz eta Lojantzi, Lagunak, eta Chapela tal-
deak bina garaipenekin puntuetara berdin-
duta egon, golen aldearengaitik, Lagunak
talde nafarrak erdietsi du lehenengo postua
eta igoera. Partiduak oso berdintsuak izan zi-

ren. Ostiraleko partidua Lagunak taldearen
aurka galtzea (24-22) lastima izan zen, ira-
bazteko modukoa izan baitzen, baina, urdu-
ritasunak elgoibartarren aurka jokatu zuen.

Tecnifuelle taldea
Bi asteren buruan, maiatzaren 4, 5 eta

6an, senior mutilen txanda izango da. Igoe-
ra fasea Colindresen (Kantabrian) jokatuko
da. Ia mutilek zorte hobeagoa duten.

41 lagun bildu ziren Morkaikoren Angulo-Orduña irteeran
Pasa den domekan, 41 lagun Plaza

Handian bildu ondoren, Sierra Salvada al-
dera abiatu ziren mendizaleak. Araba zein
Burgos elkartzen dituen Angulo portutik goi-
zeko 10:00ak aldean ekin zioten oinez ibil-
bideari. Eguraldi ederra eduki zuten bide
lagun, 12 gradu inguruko tenperatura eta
zeru eguzkitsua. Ordu t'erdi inguruan Esku-
txi mendatera iritsi ziren eta bertan hama-

rretakoa egin zuten. Ondoren, beraien bi-
dearekin jarraitu zuten eta Ungino menda-
tea alde batera utzi ostean, Tologorri gai-
nerantz jo zuten. Tologorriko gailurrean 10
bat minutuko geldialdia egin ondoren, Itu-
rrigorrira jaitsi eta bazkaldu egin zuten.
Senda negratik, herrenaren harriaren ondo-
tik pasatuz, Lendoñogoitira jaitsi ziren
16:30ean, txangoari amaiera emanez.

ESKUBALOIA

Lojantzi nesken taldea igoera lortzetik 
gutxira geratu da bigarren urtez

KKiirroollddeeggiikkoo oohhaarrrraa
Elgoibarko Udal Kirol Patronatuak ja-
kinarazten du Olaizaga kiroldegiak
maiatzaren 1eko zubian ohiko ordu-
tegia izango duela. Astelehenean
goizeko 7:00etatik 13:30era eta
14:30etik 21:30era irekiko da eta
maiatzaren 1ean, asteartea,
10:00etatik 14:00etara.
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Merkatua

LANA

ESKAERA
• Emakumea garbiketa lanak
egin eta nagusiak zaintzeko
prest. Egunez. Esperientzia.
S 663366112200442255

• Mutila igeltsero lanetarako
prest. S 66662200226633442244
• Pertsona kamarero edo sukal-
dari laguntzaile lanetarako prest. 
S 664499336688113377
• Neska umeak, nagusiak zaindu
edo garbiketarako prest. 
S 669977443311332266
• Mutila  lanerako prest. 
S 663388446655009988
• Emakumea umeak edo nagu-
siak zaaintzeko prest. 
S 662288552299225522
• Eraikuntzako 2. mailako ofiziala
lanerako prest.. S 666611222255114499
• Mutila kamarero, igeltsero zain-
tzaile edo garbiketetarako. 
S 665500881133884477
• Emakumea garbiketa lanak
egin eta nagusiak zaintzeko
prest. S 666677770099443399
• Neska umeak edo nagusiak
zaindu eta garbiketetarako prest.
S 666666111100660022
• Neska umeak zaintzeko prest.
Esperientzia. S 662277443377117799
• Neska lanerako prest.
S 669999881133882266
• Mutila igeltsero, enkofradore
edo seguritate lanetarako prest.
S 994433117722889966 ((IIoossuu))
• Neska lanerako prest.
S 666677880066111199

• Emakumea egunez edo gauez
lan egiteko prest.
S 994433117722889966 ((MMeerrttxxee))
• Biokimikan lizentziatuak klase
partikularrak ematen ditu. Mate,
fisika, kimika, ingles, biologia...
S 667755770033335566 ((NNeerreeaa))
• Neska garbiketa lanak, umeak
edo nagusiak zaintzeko prest.
S 665500881177884477
• Mutila peoi edo garbiketetara-
ko prest. S 667799775599334499
• Neska umeak edo nagusiak
zaintzeko prest. S 667799775599334499
• Neska umeak edo nagusiak
zaintzeko prest. S 664488883355992244
• Mutila umeak edo nagusiak
zaintzeko prest. S 664477119900224466
• Karaokedun mutila tabernetan
lan egiteko prest. 
S 667711117711550033
• Emakumea umeak, nagusiak
zaindu, garbiketak egin, kamare-
ra... Esperientziaduna. 
S 663388552277991155//994433553300113322
• Emakume euskalduna nagusiak
zaintzeko prest egunez eta
gauez. Esperientziaduna. 
S 667755771111665588
• Emakume euskalduna gaixoak
zaintzeko prest arratsaldez edo
gauez. S 662266443388224488
• Emakumea umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa laneta-
rako prest. S 667711447766886699
• Mutil gaztea pintore, igeltsero
edo kamarero lanetarako prest.
S 661100663322778822
• Emakumea lanerako prest. 
S 667711334433661122

• Emakumea nagusiak zaindu
edo garbiketak egiteko prest.
S 660066116699666677
• Emakumea ostalaritzan edo
garbiketa lanerako prest.
S 666666003322771155
• Neska garbiketa lanak egin
edo nagusiak eta umeak zaintze-
ko prest.  S 663388552277991155
• Bi gizon igeltsero, garbitzaile,
zaintzaile lanetarako prest.
S 663388449944550011
• Esperientziadun emakumea
umeak, nagusiak zaindu edo gar-
biketarako prest. S 663388551155995533
• Mutila lanerako prest.
S 665544660044779988
• Mutil gaztea nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako prest. 
S 663388551155995533
• Emakume elgoibartarra garbi-
ketarako prest. S 669999771177000088
• 50 urteko emakumea umeak
edo nagusiak zaintzeko prest. 
S 664488884422550099
• Emakumea garbiketak egin,
nagusi edo umeak zaindu,  su-
kaldari... S 665544660044779988

ESKAINTZA
• Kamareroa eta sukaldari lagun-
tzailea behar dira.

S 662200881100112200
• Kamareroa behar da astebu-
ruetarako. S 994433553311777711
• Soraluzeko tabernarako kamare-
roa behar da. S 665522777722227755
• Kamareroa behar da taberna-
rako. Kontratuarekin.
S 667700225500442299

• Sukaldari laguntzailea eta gar-
bitzailea behar dira.
S 994433112277333344
• Mendaroko kafetegian lan egi-
teko sukaldaria eta sukaldari la-
guntzailea behar dira.
S 994433003300115500
• Bitxiak, barruko erropak eta
edergintzako produktuak saltze-
ko pertsonak behar dira. Ez da
esperientziarik behar. Irabazi
onak.   S 660077882244889922
• Elgoibar Ikastolak HH 1. eta 2.
ziklorako, LH eta DBHrako irakas-
le poltsa osatzeko kurrikulumak
behar ditu. S 994433774444444411
• Igeltseritza enpresak esperien-
tziadun mutila behar du.
S 660055770055220044

ABISUAK
• Urrezko belarritakoak ahaztu
nituen kiroldegian, ilea lehortze-
ko tokian. S 663355773399220077
• Hozkailua hartuko genuke loka-
lerako. S 662277110044991155
• Giltzak aurkitu ditut Arrateko bi-
dean. Labana bat dute zintzilika-
tuta. Udaltzaingoan daude. 
• Giltzak aurkitu ditut San Loren-
tzora bidean. MNG txapita bat
dute. Udaltzaingoan daude. 
• Apirilaren 13an raketa bat aur-
kitu genuen San migeleko fron-
toian.  S 668855776677005533
• Batxilergoko matematika klase
partikularrak hartuko nituzke.
S 994433774444339944

} Garaje itxia alokatzen da Santa
Klaran. S 662288776644668866
} Garaje marraduna alokatzen dut
Pista Beltzean. S 666655773355666600
} Garaje itxia alokatzen da Leku
Ederren. S 665522777711118844

[ GARAJE eta LOKALAK ]

SALMENTA
} Etxea salgai Urasandin. Bizitzera
sartzeko. Duplex. 94m2. Egongela,
sukaldea, 3 logela, komuna, bainu-
gela, despentsa, berogailua, dena
kanpora. 237.399 euro/39, 5 milioi
pezeta.  S 994433774400886655
} Etxea salgai Urasandin. Eguzkitsua,
berritua, bista ederrak, dena kanpo-
ra. 4 logela, bi komun, egongela-
jangela, sukaldea, trastelekua. 
S 994433774400886644
} Etxea salgai erdialdean. 3 logela,
egongela, bainugela eta sukalde-
jangela. 120m2. Gas naturala.
60m2ko ganbara. S 994433774411776699
} Etxea salgai San Roken. Eguzkitsua,
erabat berritua. 3 logela, egongela,
sukaldea. 2 komun eta arropa eseki-
lekua. Garajea eta ganbara. 
S 994433774400119944
} Urruzunon etxea salgai. Bizitzera
sartzeko prest. Prezioa eta irudiak
ikusteko: www.esnips/web/etxepoli-
ta.com S 666600888844006600

[ ETXEBIZITZAK ]

} 2. eskuko bizikleta erosiko nuke.
S 665533773333221177
} Mutrikun txalupa salgai.
4,09x1,63. Puntala 0,70m,
1.300kg. Diter motorra, 9 zaldi.
Fibrazko kaskoa, ur hustuketa berez
egiten du. 4.000 euro. 
S 666655772288666622
} Ordenagailu portatila salgai.
1.7GHz centrino, 1.6DRR, 80G
disko gogorra. Egoera onean.
S 664466116600448800

[ BESTELAKOAK ]

} Etxea salgai Sigman. Bizitzera sar-
tzeko. Bista onak. Balkoia, sukaldea,
egongela, komuna, 3 logela. 
S 667766662233111144
} Pisua salgai Zumaian. Egoera
onean. 2 logela, komuna, sukaldea,
egongela. Bista ederrak. Dena kan-
pora. Erdialdean. Itzurun hondartza-
tik 500 metrora. 280.000 euro. 
S 994433553377227711
} Pisua salgai Zumaian. Berritua. 2
logela. Itzurun hondartzatik 2 minutu-
ra. Jantzigela handia. Bista ederrak.
Egongela.  Sukaldea maila goreneko
materialarekin. S 994433553355221144
} Altzolan etxe ia berria salgai. 3
logela, bi komun, egongela-jangela.
Garaje itxia eta trastelekua.
S 665500224433335599

ALOKAIRUA
} Logela alokatzen dut.
S 994433774411888811//663355220066443366
} Bi logelatako etxea hartuko nuke
alokairuan. S 669999448866445588

} Hyunday Pony autoa salgai.
151.000km. Egoera oso onean.  
S 666655771144772288
} Renault Clio 1.5dci autoa salgai.
2004koa, 5.100km. Egoera onean,
beti garajean.  S 668866776622114466

[ AUTOAK ]

OHARRA
Salmentarako eta alokairurako iragarkiak ordaindu egin behar dira.
Iragarkiak lau astetan agertuko dira. Etxeak, lokalak eta garajeak: 

salmenta 12 euro eta alokairua 8 euro. Autoak 8 euro. Eta bestelakoak
5 euro . Asteazken eguerdia baino lehen. Tel.: 943 74 37 04
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ZZOORRIIOONNAAKK

Zorionak

} Zorionak AAmmaaiiaa IIrriioonnddoo
bihar 8 urte egingo dituzu-
lako. Zorionak kanpeona!

} Zorionak gguuaappiissiimmaa!
Ondo pasa zure eguna eta
muxu potolo bat denon
partez.

} Zorionak AAlleess zure 4.
urtebetetzean. Laztan handi
bat denon partez.

} Zorionak PPaauullaa hilaren
15ean 3 urte egin zenitue-
lako. Familiako guztien par-
tez.

} Zorionak UUnnaaxx alprojari
3 urte egin dituzulako
Etxekoen partez muxu
handi bat.

} Zorionak IIkkeerr MMeerriizzaallddee
hilaren 29an 3 urte egingo
dituelako. Gurasoen partez.

} Zorionak bbiikkoottee! Hori da parejia egiten dozuena! Segi
jator-jator ezkondu eta gero ere! Koadrilakoak eta lagunak.

} Zorionak nire mutil ppoollii--
ttxxaarrii bere 7. urtebetetzean.

} Zorionak OOssccaarr bihar 7
urte egingo dituzulako.
Familiakoen partez.

} Zorionak AArraacceellii igande-
an 12 urte egingo dituzula-
ko. Familiakoen partez.

} Zorionak GGaallddeerr!! Muxu
erraldoia Ikastolako lagun-
txoen partez.

} Zorionak MMaaiiaalleenn hila-
ren 30ean 7 urte egingo
dituelako. Etxekoen partez.

} Zorionak NNoorraa 10 urte
handi egin dituzulako.
Familiakoen partez.

} Zorionak bbiihhuurrrrii hilaren
4an 6 urte egin zenuelako.
Familiakoen eta bereziki,
Garazi eta Nagoreren par-
tez.

} Zorionak MMaarreenn igande-
an 2 urte beteko dituzula-
ko. ondo-ondo pasa eta
muxu handi bat etxekoen
partez.

} Zorionak AAiimmaarr GGaarrcciiaa
maiatzaren 5ean urte 1
egingo duelako. Aitxitxa-
amama eta lehengusuen
partez.

} Zorionak NNoorraa hilaren
29an 11 urte egingo ditu-
zulako. Familiakoen eta
bereziki, Nerearen partez.

} Pasa den asteartean
urteak egi zituen IIññiiggoorrii
7.000 kilo zorion familiako-
en partez.

} Zorionak JJuulleennee maia-
tzaren 3an 8 urte beteko
dituzulako. Familiakoak eta
Nerea, Ibai eta Markel.

} Zorionak aitatxo JJoossee MMaarrii,, JJoonn eettaa EEiiddeerr zuen urte-
betetze egunean. Egun ona pasa! Familiakoen partez.

1973ko 
kintoen 

BAZKARIA

Lekua: Arrate Taberna
Eguna: maiatzak, 1
Izen ematea: Apirilak 30a baino lehen Arrate tabernan.

} Zorionak hhiirruukkoottee!! Joan, June eta Amets! Txintxoak
izan eta ondo pasa! familiako guztien partez.

San Frantzisko, 14 – Tel. 943 74 05 49

San Bartolome, 18
Tel. 943 74 08 49 
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GUARDIA 24 ORDUZ

27 Zabaleta
28 Etxeberria (Errosario)
2299 Etxeberria (Errosario)
30 Ibañez
1 Etxeberria (Santa Ana)
2 Etxeberria (Santa Ana)
3 Fernandez
4 Yudego

** Beti dago guardiako farmazia 
Eibar/Ermua zonaldean.

[ FARMAZIAK ]

KANPOKO FARMAZIAK       
IBAÑEZ
Rekalde, 1 Soraluze. 
Tel: 943 75 16 38

FERNANDEZ
Herriko enparantza 4, Garagarza.    
Tel: 943 75 61 42

ZABALETA
Kalebarren, 9 Soraluze. 
Tel: 943 75 13 84

[ 28 ZAPATUA ]

21:30 KONTZERTUAK
ELGOIBARKO GAZTETXEAN
Taldeak: 
“Sogo” (rock melodikoa)
“”Hoon” (bikote akustikoa) 

Zerbitzuak

EESSKKEERRTTZZAA
2007ko apirilaren 23an hil zen 

JJuuaann UUrriiaarrttee BBeennggooeettxxeeaaren sendiak,
bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak, 
hala nola hileta elizkizunetara agertu izana.

EESSKKEERRTTZZAA
2007ko apirilaren 16an hil zen 

MMaarriiaa RRoossaarriioo AAgguuiirrrree EEmmppaarraannen sendiak,
bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak, 
hala nola hileta elizkizunetara agertu izana.

ELGOIBAR - DONOSTIA 
Astegunak: 7:10, 8:10, 9:00, 10:45,
13:45, 14:00,  15:10, 15:40, 16:00,
18:45, 20:00, 20:45
Larunbatak: 7:10, 9:00, 10:45, 13:45,
14:00, 15:10, 18:45, 20:00
Igandeak eta jaiegunak: 9:45, 10:30,
13:45, 18:45, 20:00, 20:45

DONOSTIA - ELGOIBAR 
Astegunak: 7:00, 8:15, 9:30, 12:00,
12:30, 13:30,  15:00, 17:30, 19:30,
20:45.
Larunbatak: 8:15, 12:00, 12:30, 15:00,
17:30, 19:30, 20:45
Igandeak eta jaiegunak: 12:30, 17:30,
19:30, 20:45.
PESA: 902 10 12 10

ELGOIBAR - MENDAROKO OSPITALA
Astegunak: 6:15, 6:40, 6:45, 7:35,
8:15, 8:45... ordu erdika. Azkena;
20:45.
Asteburuak eta jaiegunak: 7:15ean
hasita, orduka. Azkena; 22:15. 

MENDAROKO OSPITALA - ELGOIBAR  
Astegunak: 6:55ean hasita, ordi erdiro.
Azkena 21:55.
Asteburua eta jaiegunak: 7:55ean
hasita, orduka. Azkena, 21:55.
EUSKOTREN: 902 543 210

[ AUTOBUSAK ]

[ 27 BARIXAKUA ]

17:00 KIRIBILKA PROGRAMA
2 urtetik 6 urtera bitarteko
haurrentzat
Plaza Handian
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra K.E.

18:00 BERTSO ANTZERKIA
Izenburua: “1, 2, 3, ...Inaxito”
Taldea: Trikuharri
Herriko Antzokian

[ OKINDEGIA ]

29 igandea DOÑA MERCEDES 1 asteartea EIZAGIRRE
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ZINE

BARRENek ez du gerta litezkeen 
emanaldien aldaketen erantzukizunik.

KKAARRTTEELLDDEEGGIIAA

EEIIBBAARR,, UNZAGA

«Cerdos salvajes» 
27, barixakua: 19:30-22:15

28, zapatua: 17:00-19:30-22:15
29, domekia: 17:00-19:30-22:15 

30, astelehena: 19:30-22:15
1, martitzena: 19:30-22:15
2, eguaztena: 19:30-22:15

EELLGGOOIIBBAARR HERRIKO ANTZOKIAN

«Diamante de Sangre»
27, barixakua: 22:15

28, zapatua: 19:30-22:15
29, domekia: 19:30-22:15

30, astelehena: 21:30
«Harri majikoaren bila» 

29, domekia: 19:30
«Llach, La Revolta Permanent»

(Z.K.)
3, eguena: 21:30

ZZuuzzeennddaarriiaa:: EEddwwaarrdd ZZwwiicckk
AAnnttzzeezzlleeaakk:: LLeeoonnaarrddoo DDiiCCaapprriioo,, JJeennnniiffeerr CCoonnnneellllyy..
90. hamarkadan Sierra Leona astindu zuen gerra zi-
bil eta kaos egoera da kontakizun honen eszenatokia.
Danny Archer, mertzenario ohi hegoafrikarra eta Sie-
rra Leonako Mende herrixkan jaiotako Solomon
Vandy dira protagonistak. Bata zuria, beltza bestea, is-
torio eta bizimodu erabat ezberdinak dituztenak. Dia-
mante arrosa preziatu bat berreskuratzeko ahalegi-
nak batuko ditu. Solomonek txikia zenetik behartuta
lan egiten zuen meatzean aurkitu zuen diamantearen
berri izango du Archerrek kartzelan dagoela.

ZZuuzzeennddaarriiaa:: LLlluuííss DDaannèèss..
Gasteiz, 1976ko martxoaren 3a. Langileen arte-
ko batzar bat banatzen hasi eta 5 gizonezko hil
eta 20 bala zauritu laga zituen poliziaren jar-
dunak. Gau hartan bertan, Trantsizioko abestirik
ezagunetarikoena izatera iritsi zena: “Campana-
des a morts” konposatu zuen Lluis Llach kantau-
toreak. 30 urte pasa eta gero Gasteizera itzuli
da Llach, martxoaren 3an hildakoen oroimenez
antolatutako kontzertuan parte hartzeko. Llach
beraren berbek eta musikak gidatuko gaituzte
denboran eta espazioan eginiko bidaian. 

S
I
N
O
P
S
I
A
K

«Diamante de sangre» «Llach, la revolt permanent» (Z.K.)

Agenda

[ 4 BARIXAKUA ]

17:30 KIRIBILKA PROGRAMA
2 urtetik 6 urtera bitarteko haurrentzat
Plaza Handian
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra K.E.

22:30 KONTZERTUA
“Morau”
Kultur Etxeko Sotoan.
Antolatzailea Madalako Jai
Batzordea.

[ 2 EGUAZTENA ]

18:30 BERTSOZALE ELKARTEAREN
KURTSO BUKAERAKO JAIALDIA
Herriko Antzokian

19:00 HITZALDIA
Gaia: Familia: zailtasunaren
kudeaketa prebentzio ikuspegi
batetik
Kultur Etxeko hitzaldi gelan
Hizlaria: Aiora Perez de San
Roman, psikologoa (euskaraz)
Antolatzailea: Gazteria Saila,
herriko ikastetxeekin lankidetzan

21:30 UDABERRIKO
ASTEAZKENETAN MENDI
EMANALDIAK
“Andinismo Vertiginoso. Del
Chacraraju al Rondoy”
Musika Eskolako auditorioan
Antolatzailea: Morkaiko M.E..
Hizlaria: Aritza Monasterio.

[ 3 EGUENA ]

11:00 SANTA KRUTZ MEZA
San Rokeko ermitan
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Atzera begira

1965. urteko erretratu zahar hau MMeerrttxxee OOnnddaarrttzzaakk laga digu. San Bartolo-
me jaietako Txiki Egunean ateratako argazkia da. Ikusten den bezala, jai
giroan murgilduta daude neska hauek, festetako zapia lepoan jarrita eta

buruko dotorearekin. Gaur egun bezala, lehen ere, zuri-gorriz janzteko ohitura zegoen Txiki Egu-
nean. Neska hauetako batzuk gona txuri eta gerriko gorriz ageri zaizkigu. Txankakuako zubian
ateratako erretratua da hau, San Bartolome eliza ikusten da atzean. Irribartsu ikusten ditugu nes-
ka hauek, ez zaie umorerik falta. gogora ditzagun zein diren argazkiko protagonistak:

Ezkerretik eskumara: FFeellii FFeerrnnaannddeezz,, eezzeezzaagguunnaa,, TTxxeelloo MMaarrttiinneezz,, MMeerrttxxee OOnnddaarrttzzaa eettaa
MMaarriiaa JJeessuuss AArrrriioollaa..

II.. UURRTTEEUURRRREENNAA
2006ko maiatzaren 3an, 76 urte zituela hil zen 

JJoossee EEttxxaanniizz OOssoorrooren
oroimenez urteurreneko meza izango da, 

larunbatean, hilak 28, arratsaldeko 19:00etan Parrokian.
Joango zaretenoi eskerrak aldez aurretik..
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