
Onditz Iturbek Euskadiko Maratoi 
Erdiko Txapelketea irabazi dau

Abenduaren 19an jokatu zan lasterketea Gasteizen. Bigarren Arrate 
Mintegi triatletak eta hirugarren Maite Mayora mendi lasterkariak egin 
eben. Denporaldiko atzen lasterketea izan da hau igorreztarrarentzat. 
10. orrialdea

arratia · ubide · zeberio
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Aitzol Atutxak 
Bizkaiko 
hamabosgarren 
txapela eroan 
dau etxera

11. orrialdea

ARRATIA, UBIDE

Arantzazu, 
Areatza, Artea, 
Lemoa eta 
Ubiden udal 
aurrekontuak 
onartu dira

Udalerri guztietan igaz baino diru 
gehiago kudeatuko ditue udalek. 
Izan be, Udalkutxak diru gehiago 
banandu dau eta horixe da herri 
txikietako diru sarrerarik handiena. 

Efizienzia energetikoa inbersino 
garrantzitsua da herri gehienetan eta 
aurreko urteetan hasitako argiteria 
Led sistemara aldatuteko prozesuan 
aurrera egingo dabe. Urteak har- 
tzean dituen beste prozesu batzuk be 
ekin edo bultzatuko ditue, HAPO edo 
Bardintasun Planak, esaterako. Eta 
herri bakotxak bereak dituan proiek- 
tuetan inbertiduteko be dirua dago 
aurrekontuotan. 6. eta 7. orrialdeak

Alex Txikon 
Manaslun 
dago neguan 
tontorra 
egiteko asmoz

11. orrialdea

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Neurri murriztaile gehiago 
COVID-19aren seigarren olatuan

Ostalaritzan, kirol eta kulturan aforo murrizketak, tabernak 01:00etan za-
rratutea, hainbat ekitaldi bertan behera ixtea, COVID ziurtagiria eskatutea 
ostalaritzan, kirol eta kultura ekintzetan eta ospitaletan, zaharretxeetan eta 
espetxeetan bisitak egiteko dira ezarri diran neurrietako batzuk. 6. orrialdea

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Gabon egitarau batzuk urtailera 
arte luzatuko dira

Gabonetako egitarau batzuk urtailaren lehenengo hamabostaldira arte 
luzatuten dira. Osasun errazoi edo beste errazoi personalakaitik zein CO-
VID-19aren neurriakaitik, jarduera asko bertan behera geratu diran arren, 
batzuk manteniduten dira egitarauetan. 13. orrialdea

Garena jatetxeak Michelin 
Izarra lortu dau

2020ko zezeilean ekin eutsan 
bere goi mailako sukalda-
ritzako proiektuari Dimako 

Garena jatetxean Julen Bazek. Osta-
laritzarako sasoi txarrei eutsi eta urte 
bi bete ez diranean, nazinoarteko 
mailako errekonozimentua lortu 
dau. Bere sukaldaritzan, oinarriko 
saboreak berreskuratu eta kalida-
dezko produktua erabilita, estetika 
eta testurakaz olgetan dau Bazek. 

Garena jatetxea XVII. mende-
ko baserri baten dago eta 400 
urtetako historia dago bertan. 
5. orrialdea

Amaia Aldai Master 
Laboral Kutxako Lau 
eta Erdikoan txapeldun
Amaia Aldai dimoztarrak 14-22 irabazi eutsan aurreko txapeldun Mi-
riam Arrillagari abenduaren 19an Mungiako pelotalekuan jokatutako 
finaleko partidua eta Lau eta Erdiko Master Laboral Kutxako txapela 
eskuratu dau. 8., 9. eta 11. orrialdeak

Abenduaren 14an jaso eban saria Valentzian, Julen Baz 
Garenako sukaldariburuak.
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Babesleak:

Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112
Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Urtailaren 3tik 9ra
Badiola. Artea. Herriko Plaza 7
Tel.: 94 631 73 11 eta 629 463 048
22:00etatik 09:00etara
Melero. Amorebieta-Etxano.
Urtailaren 10etik 16ra
Traver. Bedia. J.A. Agirreren enparantza z/g
Tel.: 94 631 39 50 eta 649 686 305
22:00etatik 09:00etara
Sarasketa. Amorebieta-Etxano.
Urtailaren 17tik 23ra
Rodriguez Martinez. Igorre. Agirre Lehendakaria 27 
Tel.: 94 673 61 09 eta 688 635 154
22:00etatik 09:00etara
Iruarrizaga. Amorebieta-Etxano.
Zeberiokoak ez dau guardiarik egiten.
Urte osoan. 22:00etatik 09:00etara
Zoco Robles Miren Nekane. Urbi 15. Basauri.

Medikuak
Arantzazu: 94 600 74 63
Artea: 94 673 92 11
Areatza: 94 631 71 52
Bedia: 94 631 34 13
Dima: 94 680 19 74
Igorre: 94 600 74 63 

Lemoa: 94 631 31 16
Ubide: 945 45 03 61
Zeanuri: 94 673 91 49
Zeberio: 94 648 01 85

Udaletxeak
Arantzazu: 94 631 56 89
Artea: 94 673 92 05
Areatza: 94 673 90 10
Bedia: 94 631 42 00
Dima: 94 631 57 25
Igorre: 94 631 53 84
Lemoa: 94 631 30 05
Ubide: 945 45 03 22
Zeanuri: 94 673 91 46
Zeberio: 94 648 10 79

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea 94 631 17 17 / 
mankomunitatea.arratia@bizkaia.org
Gorbeialde Landa 
Garapenerako Alkartea
94 631 55 25 / gorbeialde@gorbeialdea.com
Areatzako Parketxea 94 673 92 79
IKE 94 673 62 51 / kulturetxea@igorre.net
Euskotren 94 433 33 33 / euskotren.eus
Areatzako Notariotza 94 673 92 26
Errota Fundazioa
688 854 543 / info@errota.eus
Arratiako Musika Eskola
94 631 73 52 / www.arratiakomusikaeskola.eu

Bizkaibus 94 612 55 55
3917 linea. Bilbo-Ospitalea-
Lemoa-Zeanuri
Bilbotik. Lanegun eta zapatuetan: 06:15etik 
22:15era orduro. Jaiegunetan orduro 
07:15etik 22:15era.
Zeanuritik. Lanegunetan: Lehenengoa 
05:00etan. Ordu erdiro: 05:15etik 06:45era. 
Orduro: 06:45etik 21:45era. Azken zerbitzua 
22:00etan. Zapatuetan: Lehenengoa 
05:00etan. Orduro: 05:45etik 21:45era. 
Jaiegunetan: 07:45etik 21:45era orduro.
3911 Linea. Bilbo-Galdakao 
Ospitalea-Lemoa-Durango-Elorrio
Bilbotik. Lanegunetan: 07:00etatik 
22:00etara orduro. Zapatu eta domeketan 
Durangoraino.
Elorriotik. Lanegunetan 06:45etik 20:45era 
orduro.
Durangotik. Lanegunetan: 07:10etik 
21:10era orduro. Zapatuetan: 06:30etik 
21:30era orduro. Jaiegunetan: 07:30etik 
21:30era orduro.
3912 Linea. Bilbo-Ospitalea-
Lemoa-Durango-Ermua-Eibar
Bilbotik. Lanegunetan: 06:30etik 22:30era 
orduro. Jaiegunetan: 07:30etik 22:30era 
orduro.
Eibartik. Lanegunetan: 06:00etatik 
21:00etara orduro. Zapatuetan: 06:20tik 
21:20era orduro.

Jaiegunetan: 07:20tik 21:20era orduro.
3925 linea. Bilbo-Lemoa-
Otxandio-Ubide
Bilbotik. Lanegun, zapatu eta jaiegunetan,
Otxandiora: 06:45etik 20:45era orduro. 
Ubidera: 06:45etik 20:45era bi ordurik behin.
Ubidetik. Lanegun eta zapatuetan: 
06:45etik 20:45era bi ordurik behin. 
Jaiegunetan: 08:45etik 20:45era bi ordurik 
behin. 
* 08:45ean, 14:45ean eta 18:45ean urteten 
diran zerbitzuak Barazaren gelditzen dira.
Otxandiotik urtekerak. Lanegun eta 
zapatuetan: 06:55etik 20:55era orduro. 
Jaiegunetan: 08:55etik 20:55era orduro.
3927 linea. Bilbo-Lemoa-Zeanuri 
(autopistatik)
Bilbotik. Lanegunetan: 07:00etatik 
21:00etara orduro. Zapatu eta jaiegunetan ez 
dago zerbitzurik.
Zeanuritik. Lanegunetan: 07:00etan lehena, 
eta 08:15etik 21:15era orduro. Zapatu eta 
jaiegunetan ez dago zerbitzurik.
3928 linea. Artea-Zeberio-Ugao
Zeberiotik Ugaora. Lanegun eta 
zapatuetan: 07:00, 08:20, 09:10*, 11:00; 
11:45*, 14:10, 15:00, 16:10, 18:30*, 20:20.
*Basauriraino bakarrik.
Basauritik Zeberiora. Lanegun eta 
zapatuetan: 10:00, 12:45*, 19:20.
*Artearaino bakarrik.

Ugaotik Zeberiora. Lanegun eta 
zapatuetan: 07:20, 08:40, 10:20, 11:20, 13:05, 
14:30, 15:30, 16:30, 19:40, 20:40.
Arteatik Ugaora. Lanegun eta zapatuetan: 
06:50, 08:00, 14:00, 16:00.
Ugaotik Arteara. Lanegun eta zapatuetan: 
13:05, 15:30, 20:40.
Igorretik Ugaora. Lanegun eta 
zapatuetan: 07:55ean.
Ugaotik Igorrera. Lanegun eta 
zapatuetan: 07:20ean.
Zeberiotik Arrigorriagara. Jaiegunetan: 
08:10, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10.
Arrigorriagatik Zeberiora. Jaiegunetan: 
10:20, 13:20, 16:20, 19:20.

La Union 94 427 11 11
Bilbo-Gasteiz
Lanegunetan: Ubidekoak 09:15ean urteten 
dau eta Otxandiokoak 16:00etan. Zapatuetan: 
Ubidekoak 09:00etan urteten dau Bilbotik.
Jaiegunetan: Ubidekoak 10:00etan urteten 
dau eta Otxandiokoak 18:30ean.
Gasteiz-Bilbo
Lanegunetan: Ubidekoak 09:00etan urteten 
dau Gasteizetik eta Otxandiokoak 10:30ean.
Zapatuetan: Otxandiokoak 10:30ean urteten 
dau Gasteizetik.
Jaiegunetan: Ubidekoak 16:30ean urteten dau 
Gasteizetik.
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Mundualdia bete leiteke kon-
bentzionalismo, sinismen, uste 
eta abarren azpian, isil-gordean 
daukagun su txikitan egosiriko 
maitasun idealizauak hauspotu-
ta? Edo amaren maitasunaren 
bila bizitza erdia emon dauana-
ren hutsuneaz?

Holan laburbildu leiteke ele-
berri honen gaia, andrazko bigaz 
–ama-alabak– ardaztuz egileak 
burutu dauan lan mardultxua.

Iruindar erdi-goi mailako andra 
hantuste, klasista, menperakai- 
tza alderdi batzutan, mandukona 
dan Matilde Echalucek sortu eta 
hazi dauan familia eta, denporea-
ren joanak, Gerra Zibilak eta gero 
frankismoak, atzenean beronen 
endekapena eta transizinoa har- 
tzean dauan bere baitan garaia. 

ODOLEKOAK

Orduko sasoietan andreen pa-
tuari iges egiteko bide bakarretik 
–moja edo neskazahar saiheste-
ko– ezkondua, sexu-harreman eta 
2. jaiotazkeitino erditzea gorrota- 
tzen dauan baina gerra sasoian 
eskutitz eta enkontru laburraren 
ostean ezkutau eta aldian-aldian 
azaleratzen jakon maitasun suak 
harilkatzen dau Iruñeko XX.ko 
azken heren biak eta XXI.eko le-
hen hamarkadea, alaba Teresa 
Vilagudek hariaren lekukoa har- 
tzean badau be berau koskortzen 
dan unetik aurrera. Guztia, ehun 
inguruko personaiaz (gehienak 
izen-abizenak eta euron zerikusia 
eleberriaren nondik-norakoetan) 
ondutako mosaiko aberatsagaz 
jatorku idazlea, oin dala hainbat 
hamarkada, errusiar idazleengan 
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Antxiñe Mendizabal Aranburu

Odolekoak

Elkar argitaletxea, 2020

316 orrialde

eredu zan ildotik.
Berrogei urteko frankismo-

gaueko giro itogarri eta irainga-
rriaren pean jaio dan gizaseme 
guztiak bizi pozik eskuratzetik 
urrin lotuko dala, nagusi zein nes-
kame, soldatapekoa dala, tirrin-
tarran bizirauten dauana dala, 
jaurtin deusku Mendizabalek 
musturretara, haren azkeneko 
astinaldian munduratuta be, Te-
resa kasurako, amaren bestelako 
ibilbideetatik joten badau be. 

Eleberri ondo biribildua, txa-
tal bat edo bitan kronika kutsua 
badario be edo bigarren protago-
nista hariaz jaubetzen dan unetik, 
eta korapiloa askatu guran, ama-
ren sekretua argitzearen peskisan, 
historia ixteko asmotan hondar 
detektibezkoaz lausotzen dauan 

narrazinoa. Halanda be, narratzai-
learen eskutik tente eroango dau 
irakurlea gertaera, pentsamentu 
eta sentipenen muinera, hareek 
ederto margotuz eta arreta han-
diaz murgildu arazoz. 

Ohol Ekoak
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3BERBETAN

ZEURE BERBEA ERETXIA

"Haurrak 
ikas zazute 
euskaraz 
mintzatzen"... 
helduok sano 
lanpetuta 
gagoz!

Ume eta gazteak zarie eus-
kerearen etorkizuna, hel-
duok ez, bistan da (kar-

kar txiki batez). Euskeraz berba 
egiten ikasi dagizuen matrikule-
tan zaituegu D ereduan, guraso 
batzuek gogoz, beste batzuek ba-
daezpada. Ikastetxean, ume etxe-
tik euskaldunak sakabanatuko 
zaitue haur erdaldunen artean, 
horreei euskerarako bidea erraz-
teko. Ez dau funzionetan baina. 
Euskaldunek euskerea bazterrera 
ixtera behartuta ikusiko dozue 
zeuen burua, eta beraz, erdaldu-
nek ez dabe euskaldunengandik 
laguntzarik jaso ahal izango. 

Ume euskaldunak, kolpetik 
konturatuko zarie euskereak ez 
dauala zuen ikaskideakaz berba 
egiteko balio (D ereduan ikasi 
arren guztiek), eta hobe dozuela 
gorde, zenbait ikaskideren ise-
kak sufridu gura ez badozuez. 
Zuetako batzuek sekulako kol-
pea hartuko dozue, zuen etxeko 
hizkuntza, irakaslearena bai, bai-
na beste inorena ez dala kon-
turatzean. Tira, pasauko jatzue. 
Denporeak sendatzen dau dana 
(orbanak orban).

Ume euskaldunen sakabanatze 
sistematikoa ohitura bihurtu da, 
eta ohiturak errespetau behar be-
har dira, zein ulergatx gertatzen 
diran be.

Ohitura bilakatu danez, guraso 
erdaldunek bakarrik ez, guraso 
euskaradun askok be erderaz 
egingo dogu gure artean, bai-
na txakurrari eta etxeko txikiei 
(10/12 urteak bete arte) euske-
raz egingo deutsuegu, eta euske-
raz egin dagizuen exijiduko sarri.

Euskerazko ETB-n ez dozue 
saio interesgarririk aurkituko, bai-
na lasai, espainolezko ETB-n bai. 
Netflix, Disney eta halakoetan 

ERNESTO LEITZA 
URRESTARAZU

gehien bat, oso koxmepolitak 
gara!

Kiosko eta liburudenda ge-
hienetan ez bilatu euskerazko 
komikirik, ez dago. Denda jaki-
netara jo beharko dozue horreen 
bila. "Euskal" denda horreetan 
topauko dozuez euskerazko ale 
batzuk, erderazko eskaintza askoz 
zabalagoaren artean.

Hedabideak bakarrik ez. Kaleko 
paisajea be erderaz daukazue 
%90ean, eta horrek lagunduko 
deutsue ulertzen gizarte honetan 
euskaldunon lekua zein dan. Ez 
deutsue inork azaldu? Nomelo-
puedodecreer! Bigarren mailako 
herritarrak gara gure herrian, bai. 

Hori da (ez) dagoana. Ez 
daukazue bape be erraz euske-
raz elikatzea, baina guraso askok, 
euskalgintzak eta Eusko Jaurla-
ritzak berak, euskeraz egin dagi-
zuen eskatuko deutsue sarritan. 
Eta zeregin (oso gatx) horretan, 
laguntza moduan, urtean hi-
ruzpalau ekitaldi handi antolaten 
ditue, horreetan sikiera euskeraz 
estuasunik barik egiteko aukerea 
izan dagizuen. Eta hori bakarrik 
ez... Txapa eta pin polit askoak 
daukiez prestatuta, bai zuentzat, 
bai zuen gurasoentzat be, eus-
keraz egitera animauz. Ez zarie 
kejauko gero!

Baina haurrok, euskeraz bizitea 
ezinezkoa gertatzen bajatzue, ez 
kezkatu! "Aniztasunaren" hobe be-
harrez, espainolez edo frantsesez 
jardun daikezue lasai asko. Euskal 
Herrian, generalean, "aniztasuna" 
eta "kulturartekotasuna" esaten 
jakolako marokoarrek, sahararrek, 
errumaniarrek, portugaldarrek, 
galiziarrek, txinatarrek... edota 
euskaldunek, espainolez Hegoal-
dean eta frantsesez Iparraldean 
egiteari. Baita D ereduko ikaste-
txeetan be. 

Badira heldu temoso batzuk, 
egoera hau deskribiduteko akultu-
razinoa, asimilazinoa, menpekota-
suna edo hizkuntza ordezkapena 
lango berba itsusiak darabiltenak, 
baina lasai barriro be, gehienok 
koxmepolitak eta kultura hege-
monikozaleak gara eta! 

Eta finean, erderaz bada be, 
beti egin daikezue "ongi pilotan 
eta oneski dantzatzen".

ARTELATZ ETA TXARAKINZirhika

Zure eretxia agertu gura badozu, Zeure Berbea atala zabalik daukazu. Ez da 
komenidu 15 lerro baino gehiago idazterik. Izena, telefonoa eta Nortasun 
Agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, begituk 
eskubidea dauka horretarako. Gutunak hona bidali: begitu@begitu.eus helbidera.

Aner eta Leire zineman. Hitzorduaz izandako txarto ulertu bat 
dala eta, Leire berandu sartu da filma ikustera eta zer eta Aner 
bertan topau; filmaz gozatu barik, eztabaidan dabiz biak.

Aner: (Belarrire berbaz.) Zegeiti hator haserre, neska?
Leire: (Haserre.) Zegeiti? Hi beti zierrakarreras!
Aner: Hori ez dona egie! Zineman sarreran egon gozana lotute!
Leire: Hi, atxakiek amamari. Beti ibilten nok hi etxoten.
Aner: Hi, gure badona, parkamena eskatuko donat, baia ez dekona arrazoirik.
Ikuslea: Xxxxxxxxxx...! Ixo!
Leire: (Ikusleari.) Eta hi joai pikutera! 
Aner: Leire! Nehikoa! Arrazoie jekok ta!
Leire: On egingo jotsek!
Aner: Tirona, neska, bakea, bai? Hi etxoten ñengonala, palomitek 
erosi jonazat biontzat.
Leire: Belarriondokoa merezidu dok! Horixe behako geunkena, hi ni 
etxoten egotea... ia ba!
Aner: (Palomitak opatuten.) Hartiñe! Jan eta ixo!
Leire: Papaue!
Ikuslea: Xxxxxxx...! Ixo! -Aner: Ixo! -Leire: Ixo!
Aner: Hi, hi... geur aldrebestute etorri haz...
Leire: Matxista langoa!
Aner: Ni? Hara, horixe falta llatanan!
Leire: Emakumea hasarratuten danean, ezin jok arrazoirik eukin.
Aner: Harritute ñaona. Hik ez dostena inoz hire izaera hori erakutsi, 
banderatzarrori!
Leire: Eh... tire, tire, bakea beha juk... Aspaldi... aspaldi hasi dok pelikulea?
Aner: Ez, lasai... hau beste pelikula baten aurrerapena dona... 

Zu(r)ekin bat

Arratia BHI Institutuko guraso alkar-
tearen izenean esker onak emoteko 
lerro batzuk idatzi gura doguz. Sarritan 
Institutuaren "alde txarrak" plazaratu 
izan dira: hezkuntza komunidadearen 
parte hartze eskasaz, proiektuan gura-
so zein irakasleen inplikazino falteaz, 
apurketak, drogak, gizarteak oroko-
rrean norbanakotasunetik harago lan 
egiteko dauan ezintasun hautatuaz 
eta bete barri doguzan 50 urteotan 
bidean galdutako baloreez... Eta bat-
batean zuok laurok telebista saio 
horretan egindakoagaz esperantza 
izpitxo bat biztu deuskuzue. Ikasbi-
dairako dirua aterateko Zurekin bat 
programan egindako parte hartzeak 
sakon hunkitu gaitu. Izatea eta egitea 
erakusteko erarik onenak dirala esan 
da sarri, zuek alkartasunaren balioa 
goian ipini dozue eta eginaz gure 
seme-alabentzako adibide bihurtu 
zarie, musutruk ikasleei dirua irabaz-
ten lagunduaz. Txapeau!!! Aste luze 
honetan zehar arratiarra izatearen nor-
tasuna (bi "adoptiboak" zarien arren... 
zabal hartzean zaituegu Arratiako 
zekor moduan) eta telebista aurrean 
oparitutako jakituriaren oparotasunak 
harrotasunez bete gaitualako. Horre-
gaitik danagaitik publikoki: Jone, Aritz, 
Galder eta Beñat... gu be Zuekin bat!

TRANBIA TXIKI ARRATIA BHI-KO 
GURASO ELKARTEA

Eskerrak eta 
parkamenak

Institutuak 50 urte bete ditu eta 
guk mila esker daukaguz emoteko. 
Eskerrik asko antolakuntzan ibili za-
rienoi; ekitaldian parte hartu dozue-
noi, ikasle, langile eta irakasle ohiei, 
begituri, Kultur Etxekoei, Igorreko 
Udalari eta bertaratu zinienoi.

Aitamen berezi bi egin gura doguz.
Batetik, parkamena eskatu Arra-

tiako Udalen Mankomunitateari 
gure akats bategaitik ez gendua-
lako konbidau. Badakigu konbi-
teen zerrendan besteren bat be 
erori zana. Danoi gure parkamen 
eskaera zintzoena.

Bestetik, balioan ipini gura neu-
kez gure ikasleak. Kurso gatx ho-
neri aurre egiteko ipinten daben 
gogoagaitik, ekitaldian parte hartu 
ebelako eta ikasturtean zehar 
hainbat ekintza antolatzen dabiza-
lako. Biba zuek!

Esan bezala, ekitaldian egin-
dako akatsak hurrengo baten ez 
gertatzeko lanean jarraituko dogu.

Ondo eginak disfrutau eta txarto 
egindakoak parkatu!

GURUTZE BARAINKA
ARRATIA BHI-KO ZUZENDARIA

euskerazko eskaintzarik ez, baina 
espainolez, ingelesez, frantse-
sez... aspertu arte. Mobikorrean 
ordu luzez murgiltzen zarielarik, 
euskerazko eduki erakargarririk 
nekez topauko dozue, baina es-
painolez, frantsesez, ingelesez... 
motxila betea. Euskerazko mu-
sikea entzun gura badozue, bes-
te bide batzuk jorratu beharko 
dozuez (Naiz irratia, Hala bedi...), 
EiTB-n musika ingelesez dalako 
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Txatalen 
pilaketa 
(despilaketa): 
gizartea

ALASNE ARTETXE

  BEGI TXINDORRA

  LUMATUTEN   ZERTZEAN

Umetan izaten genduzan 
asper-egunetan ikasi 
genduzan olgetak asma- 

tzen eta sortzen; segundoak, mi-
nutuak eta orduak birrindu arte.

Batzuetan kukutxo bat egiten 
neutsen asteetako egunkarietako 
orriei eta isilka-misilka artaziakaz 
txatalak ebagi, collage zoroak 
sortuz, irudimena askatuz, neure 
munduaren habia eregiz, inper-
fekzinoan.

Eguberriak oroimena dakarsku, 
ahanztura hasi ez dala gogorara-
zoz, eta asperdura.

Eguneroko hainbat egunkari-
tako orrietako hizki larriak irakur-
teari eta mozteari ekin deutsat, 
neure barrua txilinbueltatzea 
lortu daben arte. Oingoan co-
llageak ez dau sormenerako 
biderik emoten, guztien haria bat 
bakarra da-eta.

· Hainbatek txertaketari uko 
egin deutse, norberaren "babe-

sa" ziurtatuz, ingurukoena mes-
prezatuz.

· Osasun larrialdi hau sortu 
dauan COVID-19a ez danez 
existiduten, gizartea osotzen da-
benen eta arauen aurka eginez.

· Munduko osasun adituek eta 
agintariek agindutako neurriak, 
aholkuak... betez.

Hariak "zart" egin deusta.
Ez dot oin dala berrogei urte 

inguruko gizartea ezetuten, ez 
dot eratzen ari garana gogoko.

Txatal guztiak batu dodaz 
(umetako ezti-begiek bizitzako 
ur minduetan uger egiten ez 
dabela guztiz ikasi, ohartu nazan 
bitartean), eta gizartea dan mun-
dua (ala mundua dan gizartea) 
balitz moduan, haizearen zurrun-
biloaren joanera bota dodaz, tei-
laturen baten habia egin daien.

Maite nauan edota maite 
naben horreek eguberritako zu-
gatzaren azpian itxitako liburua 
(Miren Agur Meaberen Nola 
gorde errautsa kolkoan) irakur-
teari ekingo deutsat... irudime-
naren perfekzinoan.

Artean, urrunean, xuxurlatzen 
ari da Nacho Vegas bere Vinu, 
cantares y amor.

MAITE BERNAOLA

Akorduan dekodaz 
kontu asko (I)

Ezetuten doguzan inguruek be sorpresak emoten deuskuez. Su-
ñan badago aintzira bat batzuetan dagoana eta beste batzuetan 
ez dagoana. Ointxe bai. Euri asko egin dauanez, lehen be paraje 

ederra dan horretan, oindino gehiago edertzen dauan lakutxoa ikusi 
daikegu. Beti ete da holan? Tristura denpora luzetxo baten ostean, 
edertasunak eztanda egiten dauala? Seguru ezetz, baina hori pentse-
tea gustetan jaku. Edozelan be, Suñan aintziratxoa dagoan bitartean, 
ingurutik paseoa emotea ez da idea txarra. 

Argazkia Ander Gorosperena da.

Umorea, lana, sakrifizioa,
indarra, errespetua, jenio txarra,
haserrea, maitasuna, on egitea,

plazea, erromeria, ondo pasetea,
bildurrik ez izatea...

Akorduan dekot gizona gaixo egoala,
ez zendula, momentu batean bez, bakarrik itxi.
Akorduan dekot semea eta errana
txandak egiten joaten zirenean,
ez zendula barkua abandonatu.
Ez zinen etxera etorri atseden hartzean.
Ezegatik bez!
Gurago zendun hondartzako koltxoneta puztu batean
atsedena hartu, bere ondoan egoteko.

Akorduan dekot
Ameriketarako bijerako maletak, aspaldian, eginda eukazala.
Akorduan dekot berrogeita hamar egun igarota,
bake-bakean joan egin zala.
Akorduan dekot zu etxera etorri zinela,
neka-neka eginda, lur jota, apurtuta, sats eginda...
Baina badakit barrenak gogobeteta ekarri zenduzala.
Akorduan, akorduan... makina bat kontu, akorduan!

"Amama Maurizia akorduan"

Tarte hau zeuretzako be dago zabalik, holango sormen-lanak begitun argitaratu gura izan ezkero, eskatu 
egiguzuz argitaratzeko baldintzak begitu@topagunea.com helbidean. 

* Zertzean atalean argitaratzen doguzan testuak, literarioak edota sormenekoak diranez, heltzean diran mo-
duan argitaratuko doguz eta ez doguz gure euskera ereduan ipiniko.
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Garena, Michelin Izarra lortu dauan Arratiako lehen jatetxea da. 

Baserrian oinarrituten da Garena jatetxeko Julen Baz sukaldariburuaren 

goi mailako gastronomia proiektua. 2020ko zezeilan jatetxea zabaldu 

eta 2021eko abenduaren 14an jaso eban Valentzian, Michelin 

Izarra. Sukaldariaren arabera, "lan gogorra eta baserriko bizimodua 

berreskuratzea" izan da saria urte bakarrean eskuratzeko errezetea.

Dimako Garena jatetxeak 
Michelin Izarra lortu dau

Erredakzinoa

DIMA

Mobilizazinoak egin ziran 
osasun langileen lan-baldintzak 
hobetuteko eta lehen arreta 
indartzeko eskatuten

Eguerdian, Igorren eta Lemoan egin ziran 
protestak. Igorren, osasun langileakaz ba-
tera, 60 bat herritar batu ziran, "Osasun 
zerbitzu publikoaren defentsan. Lehen 
arreta indartu" inoen kartelakaz. Lemoan, 
hogeitik gora lagun batu ziran, osasun 
langileakaz batera, lan-baldintza eta arre-
ta hobea aldarrikatuteko. Artean goizez 
medikuetxearen ondoan eta arrastiz uda-
letxe aurrean, 10 bat persona batu ziran, 
"Lehen mailako arreta nik bai, Osakide- 
tzaren lan karga eta utzikeriarik ez" inoan 
pankartearen atzean. Diman arrastiz egin 
eben elkarretaratzea konsultategiaren 
aurrean. Kartelak eskuan, 28 persona 
batu ziran osasun publikoaren aldeko 
aldarria egiten.

Zeberiokoek Ugaon egin eben elkarreta-

ratzea. Han 25 lagun inguru batu ziran.

Lehen arreta hilzorian
Lehen arretaren egoerea jasanezina da be-
harginentzat; izan be, euren lan-baldintzak 
okertu egin dira eta lan kargea handitu 
egin da. Herritarrentzako arretak be oke-
rrera egin dau, lehen arreta kolapsauta 
dagoalako eta atenzino "txarra" emoten 
dabizelako, osasun langileen arabera.

Sindikatuen arabera, lehendik egoera txa-
rrean egoan lehen arreta, eta okertu egin da 
egoerea. "Pandemiak oindino gehiago tenka-
tu dau hilzorian egoan asistentzia maila honen 
egoerea". LAB sindikatuaren arabera, pande-
mia hau, Osakidetzak murrizketak apliketako 
eta pazienteak osasun publikora ailegetea 
zailduteko "atxakia" bihurtu da, eta langileen 
lan-baldintzak, eta herritarrei eskaintzen jakien 
asistentziaren kalidadea prekarizau dira.

Erredakzinoa

ELA, LAB, SATSE, CCOO eta UGT sindikatuek deituta, abenduaren 

22an, osasun zentroetako beharginek konzentrazinoak egin ebezan 

lehen arretaren egoerea "jasanezina" dala salatuteko. 

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Ostalaritzarako sasoi txarrak dira baina Ju-
len Bazek lortu dau bere proiektua aurrera 
ateratea. Zabaldu barritan harrapau eban 
konfinamentuak eta zabaldu eta zarra-
tuten ibili behar izan zan askotan. Dana 
dala, ilusinoa eta indarra ez jakon faltau 
sukaldariburuari bere goi mailako gastro-
nomia proiektua gauzatzeko, gure herriko 
historian eta bizimoduan ondo zuztartuta 
dagoana.

Garena jatetxea XVII. mendeko baserri 
baten dago eta 400 urtetako historia dago 
bertan; baserria sortu zanetik honakoa. Ja-
tetxea zabaldu aurretik, ikerketak irakurten 
eta baserrietatik informazino bila ibili zan 
Baz. "Guk egiten doguna da oinarrietara 
joan, oinarrietako saboreak berreskuratu, 
kalidadezko produktua erabili, eta batez be 
estetikeagaz eta testurakaz jolastu. Gura 
doguna da gure platerak eukitea betiko 
gisaduen saboreak, etxeetan sukaldatu 
izan diran oinarrizko saltsa horreen esen-
tzia, eta produktua kalidadezkoa izatea. 
Horreri bueltatxo bat emon, polito ipini 

eta ahal badogu testurakaz jolastea beti da 
interesgarria" azaldu eutsan egiten dauan 
gastronomia Julen Bazek begituri bagilean. 
Michelin Izarra jaso ondoren, "izarra hain 
arin jasotea" ez dala normala adierazo eu- 
tsan begituri.

Michelin Izarra
Abenduaren 14ko gauean, Valentziako Pa-
lau dels Artes Reina Sofian ospatutako galan 
emon ziran ezetuten iberiar peninsulako 
jatetxe onenak eta saridunak Michelin 2022 
zerrendan sartu dira, nazinoarteko ospea 
irabazita. Julen Baz sukaldariburuagaz bate-
ra, Peli Perez de Anuzita suiteko laguntzailea 
eta Aitzol Atutxa Garenako bazkidea egon 
ziran Michelin sarien Valentziako galan.

1926an, Gida Michelin egiten eben 
Michelin anaiek pentsau eben, jatetxeak 
gomendatzeko erraz ulertuteko sistema 
sinbolikoa behar ebela eta horretarako 
izarrak erabilteko sistemea ebatzi eben. 
1931n hiru izarren sistemea finkatu eben. 
Harrezkeroztik, jatetxerik onenak zeintzuk 
diran jakiteko, mundu mailan, erreferente 
bihurtu dira Michelin Izarrak.

Paula Henríquez, Mikel Alonso, Peli Perez de Anuzita billaroztarra eta Julen Baz.
Argazkia: El Correo.

Igorreko konzentrazinoko irudia goian eta Dimakoa behean.
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Irisgarritasuna eta 
transizino energetikoa 
lehenetsiko ditu Areatzak

AREATZA

Erredakzinoa

Diru gehiago izango dau Areatzak 
2022an batez be Foru Aldundiko 
Udalkutxatik 118.000 euro gehia-
go jasoko ditualako. Dirulagun-
tzak be bikoztuko dirala espero 
dau Udal gobernuak 64.000 
eurotik 139.000 eurora pasauz. 
Gastuak be igon dira; argia, esate 
baterako eta kontratazino batzuk 
be egin dira. Ha-ta guzti be, proiek- 
tu nagusientzako diru partida ga-
rrantzitsuak dagoz.

Proiektu nagusiak
Aurreko urteetan hasitako hainbat 
proiekturi segida emon eta barriei 
be ekingo deutse 2022an. Holan, 
energia jasangarrirako 70.000 
euro dagoz. Gehiena, argiteria 
aldatu eta hobetuteko da; aurten 

laugarren faseari ekinez. Auditoria 
energetikoa egiteko be dirua dago.

Irisgarritasunari jagokonean, 
50.000 euro dagoz batez be 
Askatasun kalean eskuhartzeak 
egiteko.

Termitak arazo handia dira 
Areatzan, kasko zahar ia osoa 
hartzean dabe eta. Izurrite hori 
kentzeako 27.500 euro dagoz 
aurten, hainbat urte hartzean di-
tuan proiektuaren barruan. Plan 
orokorrerako (HAPO, Hiri Anto-
lamentu Plan Orokorra) 31.500 
euro dagoz. Eta Bardintasun Plan 
Estrategikorako, 12.000 euro.

EAJ-PNVk abstenzinoa
EAJ-PNV abstenidu bazan be, 
"konpromisoa" hartu eban, 
EH Bildugaz batera, "lanean 
jarraituteko".

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Erredakzinoa

Lehendakariaren abenduaren 14ko 
dekretuak, hainbat espazio zarratue-
tan COVID ziurtagiri digitala eskatzeko 
derrigortasuna ezarri eban. Kontzertu 
areto eta erabilera anitzeko aretoe-
tan kontzertuak, musika jaialdiak eta 
bestelako kultura eta arte ekitaldiak 
egiten diranean sartzeako; ostalaritza 
establezimentu eta jatetxeetan; kirol-
degi, gimnasio eta jarduera fisikoa 
edo-eta kirola egiten dan bestelako 
barruko espazioetan; kirol instala-
zino zarratuetan; hau da, estadio, 
frontoi edo antzekoetan sartzeako, 
eta ospitale, zentro soziosanitario eta 
espetxeetan ospitaleratutako pazien-
te edo egoiliarrak bisitetan dituen 

personei eskatuteko derrigortasuna 
ezarriz. Neurri honek, praktikan, de-
rrigorrezkoa ez dan txertoa hartu ez 
daben gehienak kultura eta kirol jar-
dueretatik kanpo ixten ditu; izan be, 
kiroldegi eta kultur etxeetako zine, 
antzerki, ikuskizun, berbaldi eta ikas-
taroak, COVID ziurtagiria erakusten 
dabenentzat baino ez dira. Besteak 
beste, begituko kultura sailean ager- 
tzen diran jarduera gehienak eta kirol 
sailean agertzen diran batzuetan ezin 
izango dabe parte hartu ziurtagiria 
erakusten ez dabenek neurria inda-
rrean egon bitartean.

Abenduaren 14ko Dekretuak, os-
pitaleetan senideakaz egoteko CO-
VID ziurtagiria eskatuten dauan arren, 
zenbait kasutan, Osakidetzak sar- 

tzean itxiko ditu ziurtagiria ez daukie-
nak. Izan be, Osakidetzako asistentzia 
zuzendaritzaren arabera, baten bate-
gaz egotea terapia baliabidea da eta 
hainbat pazientegaz egoteko (erditze 
eta puerperioan dagozan andrakaz, 
adin txikikoakaz, bizitzaren amaieran 
dagozanakaz, menpekotasuna dau-
kienakaz eta sindrome konfusionala 
eta asaldura daukien pazienteakaz 
egoteko, hain zuzen be) sartzean 
itxiko jakie ziurtagiria ez daukienei 
be, ospitalean bertan borondatezko 
proba bat egin ezkero.

COVID-19a ez hedatzeko ziurta-
giriaren eraginkortasuna zalantzan 
ipini dabe hainbat adituk. Izan be, 
txertoak ez dau bermatzen COVID-
19a ez harrapatzea ezta ez kutsatzea 
be eta ziurtagaria daukienak kutsatu 
daitekez eta kutsatu daikie.

COVID ziurtagiri digitala Europako 
Batasun barruan bidaiatzeko ezarri 
zan. Hiru mota dagoz: txertaketa 

COVID ziurtagiria eta aforo 
murrizketak ezarri ditue

Abenduaren 23an onartu ziran Areatzan 2022ko 

aurrekontuak, EH Bilduren aldeko botoakaz eta 

EAJ-PNVren abstenzinoagaz. Aurrekontuen arabera, 

1.582.655 euro kudeatuko ditu Udalak, igaz baino 

%15 gehiago. Proiektu nagusiak irisgarritasuna eta 

energia jasangarria eskuratzeko dira.

Laura Millan: "Egoitzak publikoak izan 
beharko litzatekez %100ean"

COVID-19aren pandemiak argitara atera eban, neurri 
baten behintzat, zaharren zaintzaren gabeziak erresiden-
tzietan, baita langileen lan-baldintzak erabakiorrak dirala 
han bizi diran zaharren bizi kalidadean be. Baina horrek 
ez dauz langileen lan-baldintzak hobetu. Sektore femi-
nizaua eta zaintzaren arlokoa izanda, beti izan ditu lan 
baldintza prekarioak: lan karga handia eta soldata txikiak.

Oin erresidientzietako langileen Bizkaiko Lan Hitzar-
mena barriztau behar da eta horrek langileen lan-baldin- 
tzak duintzeko eta funtsezkoa dan lan hau balioesteko 
aukerea emoten dau. Horretarako, lan hau publikoa izan 
beharko litzateke eta langile nahikoa egon egoiliarrak 
denpora muga barik atendiduteko: "personak dira" dino 
Laura Millan Bediako Jandoniz zaharretxeko langile eta 
ELA sindikatuko ordezkariak. Baina patronalak soldatak 
izoztu gura ditu eta hori aldatu ezean, Gabonen ostean, 
mobilizazinoetara deituko dabe sindikatuek.

Lan-baldintza txarrak, zaintza eskasa
Ados dagoz Iratxe Martitegi Usansolo zaharretxeko lan-
gilea eta Laura Millan, lan hau bokazinoko lana dala 
esatean "jenteagaz egotea gustau behar jatzu" dinoe, 
baina lana ondo egiteko ez da nahikoa langilearen 
borondatea. Biek plaza konzertauak dituen zaharretxe 
pribaduetan egiten dabe behar eta horreetan zaintzai-
leak, zaintzeaz aparte, danetik egin behar izaten dau 
"garbitzaile lanak, erropak garbitu... batzuetan bazkaria 
be egin behar izaten dogu" dino Martitegik. "Antze-
ra gabiz, plaza hitzartuak be badaukaguz eta danerik 
egiten dogu. Nik plurifuntzionaltasuna esaten deutsat: 
ontziak garbitu, erropea be bai momentu jakin batzue-
tan... Eta arreta be bai, jakina, hori da garrantzitsuena 
eta. Ez doguz egoiliarrak bakarrik artatzen, egoitza bera 
be bai" dino Millanek.

Egoiliarrak zaintzeaz aparte egiten dabezan lan 
horreek guztiek, zaintzaren kalidadea eskastu egiten 
dabe. "Adibide bat ipintearren, afaria arrastiko seiretan 
emoten deutsegu eta gero 15 ordu pasetan dabe jan 
barik langile nahikorik ez dagoalako. Zeozer garbituten 
zagozala, zerbaist eskatuten deutsue eta, etxon apur 

bat, garbitu behar dot... ez deutsu astirik emoten behar 
dan moduan jentea artatzeko. Batez be langile faltea 
dago, langile gehiago egongo bagina beranduago 
emongo geunskie afalduten baina danak 22:00etan 
egon behar dira ohean...".

Praktikea hori izan arren, Lan Hitzarmenak ondo be-
reizten ditu lanpostu bakotxaren funzinoak. Zaintzailea-
ren lana %100ean egoiliarra jagotea litzateke eta garbitu 
garbitzaileak egin beharko leuke, sukaldatu, sukaldariak.

Lan Hitzarmen barrirako eskakizunak
Hitzarmen barrirako hainbat eskakizun egin ditu ELA 
sindikatuak. Soldatei jagokienean, IFAseko soldatakaz 
parekatzea; gaueko ordutegian egiten dan lana, gaue-
ko lan moduan hartzea eta nominearen ordainketea 
Hitzarmenean zehaztutako 5 egunetan baino beran-
duago egin ezkero 10 euro eguneko zigorra izatea, 
beste eskakizun batzuen artean. Enpleguari jagoko-
nean, langile guztiak lanaldi osorako kontratetea eta 
laneratzen ez diran langileak lehen egunetik ordezka- 
tzea; ratioak, lan kargak eta zainketa lanak duintzea, eta 
lan osasun, atsedenaldi, jai egun, baimen eta lizentziak 
hobetuteko hainbat aldarrikapen egiten ditue.

Patronalak baina ez ditu gauzak erraz ipinten. "Ha-
mar negoziazino mahai egin dira, baina patronalak 
soldatak izoztuko dituala esan dau. Abenduaren 14an 
izan zan lehenengo greba eguna eta gitxieneko zerbit-
zuak %100ean ezarri ebezan. Horrek esan gura dau 
grebarako eskubidea kendu ebela. Gabonak pasau 
eta gero, mobilizazinoak egingo dira, Hitzarmenerako 
negoziazinoa izoztuta dagoalako".

Erredakzinoa

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Argazkia: Zazu Fotografía.

ziurtagiria; osatze ziurtagiria, COVID-
19a pasau dabenek eskuratu ahal 
dabena eta proba negatiboaren 
ziurtagiria: antigeno proba baten 
48 ordu lehenago negatibo emon 
dabenek eta 72 ordu lehenago PCR 
proba baten negatibo emon dabe-
nek eskuratu ahal dabe.

Neurri murriztaileak ostalari- 
tzan, kultura eta kirolean
Abenduaren 28an, Labik neurriak 
gogortzea ebatzi eban. Iñigo Urkullu 
Lehendakariagaz bilduta, batez be 
ostalaritzari eragingo deutsezan neu-
rriak hartu ebezan. Holan, tabernak 
eta jatetxeak beranduen 01:00etan 
itxi behar dira, ezin da zutunik kon-

sumidu, barruko aforoa %60 da eta 
mahai bakotxean gehienez hamar 
lagun batu ahal dira. Aforo murrizketa 
hori, kultur, gizarte edo kirol ekitaldiei 
be eragiten deutse. Barruetan kirola 
egiteko, gehienez 10 lagun alkartu 
daitekez eta aldageletako aforoa 
%50ekoa izango da. Neurriok ondo-
rio negatiboak izango dituela jakitun 
zala esan eban Urkulluk, baina "osa-
suna eta ongizatea zaintzea" dala 
helburua. Hilaren 28ra arte egongo 
dirala indarrean esan eban. 

Espainiako gobernuak aben-
duaren 29an, sintoma bako po-
sitiboek 10 egun barik 7 egunez 
egon beharko dabela bakartuta 
ebatzi eban.
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Zelaian aparkalekua egiteko dirua dago 
Arantzazuko Udal aurrekontuetan

ARANTZAZU

Bideak konponduteko 20.000 
euroko diru partidea dago, urtean 
zehar soberakinagaz hornidu 
beharko dana. Konponketea be-
har daben bideak inbentariauta 
dagoz baina prisa daukienetatik 
hasiko dirala dino Asier Aburto 
Arantzazuko alkateak. Lehenta-
suna dauka Txorietxekoak, atzen 
urioletan bide zati handi bat jausi 
zan eta harri-lubetea ipini behar 
da hurrengo euriteetan gehiago 
ez jausteko.

Ur hornikuntza hodia aldatzeko 
bigarren fasea dago martxan. Hori 
2021eko aurrekontuetan sartuta 
dago baina gero 2022an amai-
tuko da. "Hirugarren fase bat falta 
jaku, Osasun zentrotik Orobiko 
bidea hasten dan lekuraino. Hor 
be hodia aldatuko dogu" dino 
alkateak. Horretarako 30.000 eu-
roko diru partidea dago.

Argiteriari jagoko beste parti-
da potolo bat 21.000 eurokoa. 
"Zalbide auzotik Bekoetxe esaten 
jakon lekuraino argiteria jarriko 
da. Zalbideko auzotarren aspal-
diko eskakizuna da hori, zati hori 

Erredakzinoa ilun dago eta". Eta argiteriaren 
efizienzia hobetuteko beste 
5.000 euro dagoz.

Lur azpiko zabor kontenedo-
reak kentzean dabiz mankomu-
nidadean dagozan herri guztiak 
eta Arantzazuri falta jako autobus 
geralekuan dagozan lur azpiko 
kontenedoreak kentzea. Urte ha-
sikeran kentzeako asmoa dago 
eta horretarako 4.000 euro dagoz.

Dirulaguntzak
Mendi jaube asko eukaliptoa 
sartzean dabiz eta hasikerako 

EH Bilduren proposamena izan 
zan 5.200 euroko diru partida 
bategaz mendi zatiren bat eros-
tea bertako basoa ipinteko han, 
baina EAJ-PNVk proposatu eban, 
erosi beharrean, dirulaguntza 
moduan emotea lur jaubeei. Hori 
onartu zan eta oin araudi bat 
prestatu behar da dirulaguntza 
horreen baldintzak zehaztuz.

Arantzazuko familiaren batek, 
egoera larrian egonda beharrizan 
bat eukiko baleu, 3.000 euroko 
partida bat dago beharrizan hori 
kubriduteko.

UBIDE

Ubidek Plan Orokorra 
bultzatu gura dau 2022an
Erredakzinoa

Zemendian onartu ziran aho batez 
2022rako Udal aurrekontuak. Ho-
neen arabera, guztira, 306.173,92 
euro kudeatuko ditu Ubidek, igaz 
baino ia 22.000 euro gehiago. 
Izan be, 2021ean, 284.252,92 
eurokoa izan zan aurrekontua.

Diru partidarik handiena az-
piegituretakoa da; horretarako 
69.826,87 euro dagoz eta horreri 
esker, hainbat konponketa egingo 
dira. Esate baterako, Ortuzarreko 
teilatua, plazan dagozan errekako 
horma eta zubia eta umeentzako 
jolaslekua konponduko dira. 

Aurreko urteetan hasitako 

proiektuei jagokienean, Plan 
Orokorrari bultzadea emon gura 
deutsie 2022an. Horretarako ez 
dago aurrekonturik baina aurretik 
daukien soberakina erabilteko as-
moa dauka Udalak.

Bertako basoa
Herriko pinudi bat bota zan eta 
han bertako landaredia sartzeako 
asmoa dauka Udalak. "Bertako 
lendaredia sartzeako estudio bat 
enkargau jako basogintza alkar-
teari eta eurek esango deuskue 
zer dan egokia landatzea, baina 
gure asmoa bertakoa sartzea da" 
azaldu deutso begituri Zigor Itu-
rriotz zinegotziak.

Abenduaren 21ean, aho batez onartu ziran Arantzazun 2022ko aurrekontuak. 

Guztira, 560.177,41 euro ditu Udalak kudeatuteko, igaz baino 60.000 euro gehiago. 

Zelaian, plazaren ostean aparkaleku bat egiteko 29.000 euro dagoz eta bideak 

konpontzeko eta argiteria aldatzeko dira hurrengo diru partidarik handienak.

LEMOA

Inbersinoetarako diruak, 
igazko aldean %18ko 
igoerea izango dau 2022an
Erredakzinoa

Abenduaren 23an onartu zi-
ran Lemoako 2022rako Udal 
kontuak, EH Bilduren aldeko 
botoakaz eta EAJ-PNVren kon-
trakoakaz. Aurrekontuon arabera, 
Udalak 4.563.388,77 euro ku-
deatuko ditu, igaz baino %6,19 
gehiago. Inbersinoetan izango 
da igoerarik handiena; izan be, 
igoerea %18,13koa da, eta udal 
langile bi kontratauko dira.

Hainbat dira abiatu edo bultza-
tuko diran obrak: Arraibi auzoko 
obrakaz jarraitu; rokodromoa, eta 
mobikortasuna hobetuteko lanak, 
besteak beste. Gainera, "ezin 
da ahaztu Udal gobernu honek 
jasangarritasun eta efizientzia 
energetikoaren alde egin dauan 
apustua, kasu honetan eraikin 
publikoetan. Ez neukez ahaztu 
gura, ezta, garaje eta bestelako 
pasabideen arautzea egingo dala, 

edo Lemorieta auzoan uren hodi 
barriak ipiniko dirala" jakinarazo 
dau Eukeni Bikarregi Lemoako 
alkateordeak Udalemoa Udal 
agerkari digitalean. 

Gobernu planean eta aurreko 
urteetan herritarrakaz parteka-
tutako partaidetza prozesuetan 
jasotako proposamenak dirala 
2022ko aurrekontuetako ardatz 
dino Bikarregik.

EAJ-PNV kontra
EAJ-PNVk kontrako botoa emon 
eban, EH Bilduk, jeltzaleen pro-
posamenak "gehitzeako boron-
daterik erakutsi ez daualako". 
Proposamenok, parkeetan ko-
mun publikoak ipintea, gizar-
te beharrizanei aurre egiteko 
diru kopurua handitzea, Haur 
Hezkuntzako patioan estalki ba-
rria ipintea eta garraio publikoa 
erabilteko bonoak ateratea ziran 
beste batzuen artean.

Onartu dira 2022ko kontuak

ARTEA

Erredakzinoa

Abenduaren 17an onartu ziran 
Artean 2022rako Udal kontuak, 
EAJ-PNVren aldeko 4 boto, eta 
EH Bildu eta Aldatuz Platafor-
mearen kontrako boto banakaz. 
Aurrekontu honen arabera, Ar-
teak 1.428.140 euro kudeatuko 
ditu. Igaz baino 329.351 euro 
gehiago izan arren, igoera errea-
la 121.351 eurokoa da "beste 
200.000 euroak Leader bitartez 
bideratuko doguzan dirulagun- 
tzak dira", azaldu deutso begituri 
Gorka Beitia zinegotziak. Eko-
museoa barriztatzeko proiek- 
turako dirua 2021ean jaso dala 
eta diruzaintza gerakin moduan 
dagoala dino Beitiak. "Hortik 
erabiliko da, baina ez da aurre-
kontu moduan sartzean" azaldu 
dau jeltzaleak.

Efizienzia energetikoa eta az-
piegiturak
Diru partidarik handienetakoa, 
eskolan eguzki plakak ipinteko 
izango da, 43.000 euro, hain 
zuzen be, efizienzia energetikoa 
hobetuteko helburuagaz. Eta 
guraso alkarteak egindako es-
kakizun bateri erantzuteko, es-
kolako patioari "beste ikuspegi" 
bat emoteko, 4.000 euroko diru 
partidea dago.

Azpiegiturei jagokienean, Uda-
lak Bildosolako autobus geralekua 
egokituteko asmoa dauka, baita 
Basoa fundazinoagaz alkarlanean 
aparkalekua egokitzeko be. Horre-
tarako 31.000 euro dagoz. 

Laureta-Gezala Zeberioraino 
doan baso bidea konponduteko 
dirua dago; baita, oinezko ibilbidee-
tan seinaleak ipinteko eta ibilbide 
bi marketako be. Mendiko bizikle-

tan ibilteko beste bide bi markauko 
dira eta urtero hiru bider garbituko 
dira egoki manteniduteko.

2022an Bardintasun Plana egi-
teko 15.000 euro dagoz.

EH Bildu eta Aldatuz kontra
EH Bilduk kontrako botoa emon 
eban "partida handiena edo 
handienetariko bat Ekomuseoko 
proiektura bideratuta dagoalako 
eta gu Ekomuseoko proiektuaren 
kontra gagoz" azaldu deutso begi-
turi Igor Etxaniz zinegotziak. 

Aldatuz Plataformeak kontrako 
botoa emoteko errazoia be Eko-
museoko proiektuagaz desados-
tasuna izan zan. "Ekomuseoare-
na da proiekturik inportanteena 
eta, ikusita ez dagoala herrira 
begira kanpora baino kontrakoa 
izan zan botoa" dino Iosu Murgia 
plataformakoak.
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AMAIA ALDAI

Klubak oso 

garrantzitsuak 

dira. Klubek beti 

gomendatuko deutsue 

zer jokatu eta zer ez, 

trabarik ipini barik. 

Klubak entrenatzailea 

eta entrenetako lekua 

ipinten dau eta hori oso 

inportantea da

Amaia Aldaik irabazi dau Lau eta Erdiko Master Laboral Kutxako txapela, andrazkoetan pelotaririk onenetakoa dala 

erakutsiz. 2021ean, jokatutako txapelketa guztietan finalera heldu eta txapel bi irabazi ditu. Txapela, pelotari honen 

momentu fisiko, mental eta tekniko ezin hobearen adierazgarri da eta lan handiaren ondorio dala dino. 

"Benetako esfortzuaren ondorioz 
lortutako txapela izan da"

Erredakzinoa futbolean jarraituko neban. 
Dana dala, hau be sano ga-

rrantzitsua da. Egia esan, ni lau 
eta erdian gusturen sentiduten 
nazen modalidadea da eta aurten 
Elite mailan eta pelota gogorragaz 
jokatuta, itzel poztu nau. Uste dot 
hori dala etorkizuna eta horregaitik 
txapel hau garrantzitsuenetakoa 
izan da niretzat. Egin dodan lana 
kontuan izanda, uste dot hau izan 
dala benetako esfortzuaren ondo-
rioz lortutako txapela.

Oin arte be lan egin dot, entre-
nau dot, baina egia esan ez da 
izan hain lan gogorra pelotakoa. 
Lau eta erdian jokatutea gogorra 
da buruz eta fisikoki eta pelo-
ta gogorragaz jokatuten dodan 
bigarren lau eta erdikoa izan da 
hauxe. Aurrekoa ez neban irabazi 

Emakume Master Cup-eko 
Lau eta Erdiko Txapelketea 
irabazi dozu. Hau izan da ira-
bazi dozun txapelik garran-
tzitsuena? Zergaitik? 
Bai, garrantzitsuenetakoa. Ba-
daukadaz beste txapel batzuk be 
garrantzitsuak izan diranak. Adibi-
dez lehenengo Master Cup-a ira-
bazi nebanean, lau eta erdikoan 
lortutakoa. Hori be garrantzitsua 
izan zan, ze azkenean mundu ho-
netan murgildu ninduan. 2018an 
irabazi neban, pelotan irabazten 
neban lehenengo txapela izan 
zan eta horrek lagundu eustan 
apurtxo bat frontoira lotuten. Aka-
so, ez baneban txapel hori iraba-
zi, pelotea aparte itxiko neban eta 

baina hau bai. Buruz, fisikoz eta 
teknikaz ondoen heldu nazen 
txapelketea izan da, aurrerapausu 
handia egin dot aireko jokoan eta 
horregaitik garrantzitsua izan da.
Zein da zure kluba?
Ni Lea Ibarra Motrollon nago. Aur-
ten hasi naz Olatz Arrizabalagagaz 
batera, Enara Gamindez, Naroa 
Agirre... goi mailako pelotan da-
gozan jokalariakaz. Horreri esker, 
teknikoki eta taktikoki hobekun- 
tza handia igarri dot, ze exigentzia 
maila talde horretan nahiko altua 
da. Pelotariak oso onak dira eta 
uste dot horrek neuri be lan estra 
bat egitea ekarri deustala euren 
mailan gustura ibilteko.
Zelan sentidu zinan finaleko 
partiduan? Zer pentsau zen-
duan txapela irabazitakoan?
Ez neban sinisten, ze izen emo-
tea egin nebanean, ikusi neban 
tokau jatan ibilbidea ez zala bape 
be erraza. Leire Garai eta Olatz 
Arrizabalaga pelotari handiak 
tokau jatazan eta apurtxo bat 
amore emonda heldu nintzan, 
konfiantza maila nahiko baju 
neukan. Baina Olatzen kontrako 
partiduaren aurreko egunean 
Diario Vasco Txapelketako lau eta 
erdiko finalaurrekoa euki neban 
eta irabazi egin neban. Horrek 
emon eustan konfiantza estra 
bat. Nire helburua Diario Vasco 
Txapelketea irabaztea zan, Mas-
ter Cup Olatzen kontra nahiko 
gatx ikusten nebalako. Helburua 
lortuta, lasai joan nintzan par-
tidura, disfrutetan urtengo dot 
eta ateraten dana atera daitela 
esaten neutsan neure buruari 
eta lasaitasun horrek emon eus-
tan Olatzeri irabazteko aukerea. 

Orduan finalera heldu nintzala 
konturatu nintzanean, hasi nin- 
tzan apur bat sinisten txapela lor- 
tzeako aukerea nebala. Ez neban 
espero, baina irabazi egin neban 
finala.
Behetik gora joan zara txapelke-
ta honetan.
Bai. Nik balorazino positiboa egi-
ten dot ze apur bat flojotxo hasi 
nintzan, ez neban nire jokoa egi-
ten. Baina apurka-apurka hasi nin- 
tzan sinistuten eta entrenetan, eta 
ikusi neban nire jokoak min egiten 
eutsela aurkariei. Behetik gora 
egin dot txapelketa honetan eta 
balorazino positiboa egiten dot.
Lau eta erdiko besterik irabazi 
dozu 2021ean? Zeintzuk dira 
denporaldi honetan irabazi 
dozuzan beste txapelketak?
2021ean Plazandreak saioa, tal-
deka jokatzen dana be irabazi dot 
eta hauxe izan da irabazi dodan 
bigarren txapela. Beste txapelketa 
askotan heldu naz finalera: Ber-
gara Hirian finalera heldu nintzan, 
San Fermin torneoan be bai, Lo-
groñoko San Mateon be finalera 
heldu nintzan... Urte biribila izan 
da egia esan, ze jokatu dodazan 
txapelketa guztietan finalera hel-
du naz eta txapel bi irabazi dodaz.
Zenbat urte dira Emakume 
Master Cup-en zagozala? 
Hasikeratik?
Ez. Emakume Master Cup 2017an 
hasi zan lau eta erdikoa eta biko-
teka eta ni 2018an amaieran sartu 
nintzan lau eta erdikoa jokatzeko. 
Binakakoa ez neban jokatu. Le-
henengo urtean ez nintzan kon-
turatuten Emakume Master Cup 
existiduten zanik be! Futbolean 
nengoan eta andrazkoen pelo-
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tea ez zan gaur beste agertzen 
hedabideetan. Orduan Imanol 
Agirre Arteako pelotari ohiak deitu 
eustan esanez andrazkoen pelota 
txapelketa antolatuten ebizala eta 
apuntetako. Emon neban izena 
baina orduan ez neban apenas la-
nik egiten pelotan, beragaz noizik 
behinean entrenau baino ez. 
Zelan izan zan futboletik pe-
lotarako transizinoa?
Lan estra bat egin behar izan 
neban pelotan hasteko. Ni futbo-
letik nator eta hanken koordina-
zinotik, eskuz jokatutera pasetea 
aldaketa handia izan zan. Batez 
be ezker eskua, total galduta neu-
kan eta. Ezkerra da nire ustez nire 
puntu makalenetako bat, batez 
be defensa lanean. Lan estra bat 
egin behar izan neban ezkerra-
gaz jokatzean naturaltasuna lor- 
tzeako. Besteak ikusten nebazan 
ezkerragaz ondo moldatzen zirala 
eta ni frustrau egiten nintzan. 
Baina azkenean, lan asko egin-
da lortu dot. Entrenamentu asko 
izan dira ezkerragaz bakarrik jote-
ko eta uste dot apurka-apurka eta 
denporeagaz lortu dodala helbu-
rua: esku biakaz pozik sentidutea 
eta esku biakaz gustura jokatutea.
Banakakoak jokatuteaz gai-
nera, binakakoak be jokatu-
ten dozuz. Eroso sentiduten 
zara binakakoetan be?
2021ean hainbat binakako txa-
pelketa jokatu dodaz eta ez jataz 
txarto urten. 2021eko Binakako 
Txapelketea jokatu neban eta hor 
final laurdenetan kanpoan geratu 
nintzan, baina San Mateo jokatu 
neban eta finalera heldu nintzan 
eta San Fermin torneoan be fi-
nalera heldu nintzan. Baita Ber-
garako Txapelketan be eta gero 
Plazaz Plazakoan.

Hasikeran ez nintzan oso eroso 
sentiduten, ze nire jokoa, aurreko 
jokoa, nahiko agresiboa zan eta ez 

neban jakiten non kokatu kantxan. 
Atzelariek lan handia egiten dabe, 
askotan atzetik egiten daben lana 
ez da hainbeste baloretan, baina 
aurrelari batek beti behar dau 
atzelari on bat. Aurten ohitu naz 
apur bat bikoteka jokatuten eta 
gustura jokatuten dot, nahiz eta 
lau eta erdikoa izan gehien guste-
tan jatana. Uste dot asko hobetu 
dodala binakakoan be.
Zein atzelarigaz moldatuten 
zara ondoen?
Naroa Agirregaz sano ondo 
moldatuten naz. Beragaz jokatu 
neban Nafarroako Txapelketea 
eta finalera heldu ginan partidu 
gogorrak pasauta. Naroa Agirre 
edonogaz jarrita be, ondo mol-
datuten da, buruagaz jokatzen 
daualako. Kolpez ez da atzelaririk 
luzeena, pelotea atzeren ipiniko 
deutsuna baina defensa lanean 
asko lagunduten dau eta oso 
segurua da. Nik atzelari bat auke-
ratu beharko baneu Naroa Agirre 
aukeratuko neuke. 
Mungian pelotalekua bete 
egin zala ikusita, esan lei 
pelotea, andrazkoetan, mo-
mentu gozoan dagoala? Txa-
pelketak, pelotariak gero eta 
gehiago dira eta harrobia be 
badago, publikoak frontoiak 
beteten ditu, hedabideetan 
be agertzen da...

Bai, nik esango neuke andraz- 
koen pelotea modan ipini dala. 
Pandemiak bildurra emoten 
euskun, kalte egingo ete eutsan 
bildur ginan, baina oso ondo 
erantzun dabe ikusleek. Ikusleek, 
hedabideek, eta baita eta batez 
be, atzetik datozenek. 

Nik askotan esan dot pelo-
ta munduari lotzeako, txikitan 
erreferente faltea izan dodala. 
Oingo neska txikiek, zorte onez, 
badaukie non fijau, goi mailan 
dagozan pelotariengan fijau lei-
tekez eta ikusi ahal dabe jarraitu 
ahal dabela jokatzen, badagoza-
lako txapelketak eurentzako. Uste 
dot horrek motibazinoa emoten 
deutsela pelota munduari lo- 
tzeako eta ez beste kirol batzue-
tara joteko.
Sasoi baten erraketistak pe-
lotari profesional izan ziran 
eta mundu mailan ibili zi-
ran jokatuten, derrepentean 
desagertu ziran arren. Oingo 
pelotariok profesional izan 
zaitezien, zer falta da?
Uste dot falta dana gure partetik 
be jarri behar dogula. Exijentzia 
maila igoten joan behar gara. Lan 
handia egin dogu eta bide one-
tik goaz. Baina nik beti esan dot, 
profesionalak izatea eskatzea oso 
erraza dala: profesionala gura dot 
izan, baldintza bardinetan joka-

tu gura dot... Baina guk eskain- 
tzen doguna be inportantea da. 
Ezin gara konparau mutilakaz ze 
daukaguzan gaitasun fisikoak ez 
dira inoz bardinak izango, baina 
uste dot emoten daben maila, 
guk be lortu behar dogula. Lortu 
behar dogu eurek egiten daben 
lan bardina egitea, esfortzau be-
har gara eurak beste, eta orduan 
eskatu ahal izango dogu profesio-
nalak izatea. Profesionala izateko, 
honetatik biziteko zeozer emon 
behar deutsazu peloteari, eta nik 
uste lan handia egin behar dogu-
la oindino: entrenamentu asko, 
materiala be apurtxo bat gehiago 
igo beharko da... Denporea behar 
dogu, ezin dogu egun batetik bes-
tera dana egin. Ni afizionau senti-
duten naz, oindino profesional ez 
naz sentiduten. Azkenean ez dot 
profesional maila emoten eta oin-
dino lan asko daukagu egiteko. 
Klubek, enpresek... ze pa-
per jokatzen dabe honetan 
guztian?
Klubak oso garrantzitsuak dira. 
Klubek beti gomendatuko deu- 
tsue zer jokatu eta zer ez, trabarik 
ipini barik. Klubak entrenatzailea 
eta entrenetako lekua ipinten 
dau eta hori oso inportantea da. 
Gero, Federazinoak eratutako 
txapelketea jokatzea be inportan-
tea da, ze guk gura doguna da 

mutilek beste jokatu ahal izatea 
eta mutilek urte osoko kalenda-
rioa daukie. Holan, kluben arteko 
txapelketak jokatuten dabez. Ho-
rregaitik garrantzitsua da bakotxa 
bere klubaren parte izatea, mu-
tilen bardina lortu ahal izateko. 
Oin ez gara hasiko sano maila 
handiko txapelketak jokatuten 
baina apurka-apurka hasi behar 
gara kluben txapelketak jokatu-
ten. Gainera, holan igoal herriko 
neska gazteak erakarriko doguz 
kirol honetara. Kluben lana inpor-
tantea da.

Enpresei jagokienean, uste dot 
ointxe andrazkoetan, pelota enpre-
sa bat sortzea gatx dagoala. Nire 
ustez, klubek zeresan handiagoa 
daukie gai honetan, ze azkenean 
enpresa bat sortzeak dakar enpre-
sako txapelketak bakarrik jokatu-
tea. Horrek lotu egiten zaitu, ezin 
dozuz beste txapelketa asko joka-
tu, eta nik uste dot ointxe aukera 
emoten deuskuen txapelketa 
guztiak jokatu behar doguzala. 
Zelan da zure egunerokota-
suna? zelan entrenetan zara 
eta non?
Nik astean bitan entrenetan dot; 
astelehenetan Arrigorriagako 
kiroldegian eta eguaztenetan 
Gautegiz-Arteagako frontoian. 
Gero martitzen eta eguenetan, 
Areatzako Pelota Eskolako umeak 
entrenetan dodaz, eta batzuetan 
neu be jokatuten paretan naz. 
Emon ez arren, entrenamentu 
moduan, eskuak egiteko balio 
dau. Martitzen eta eguen ilun- 
tzean, han bertan, Udalak jarri-
tako programa baten gimnasia 
funtzionala egiten dot, apur bat 
fisikoa landuteko.

Magisteritza ikasten be banabil, 
Begoñako Andra Mari unibersida-
dean, apurka-apurka aterako do-
dan gauza bat da. Holan pasetan 
dot nire denporea.
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Onditz Iturbek Euskadiko 
Maratoi Erdiko txapela 
irabazi dau

Urko Herran izan zan irabazlea 
gizonezkoetan. Lasterketa hau 
irabazita, Iturbek Euskadiko Txa-
pelketea be irabazi eban.

Onditz Iturbegaz, Arrate Mintegi 
triatleta arabarrak (1:21:04) eta 
Maite Mayora mendi lasterkete-
tako Skyrunning-en munduko txa-
peldun izandakoa eta Hiru Han-
dien irabazleak (1:21:20) osotu 
eben podiuma. 

Lasterketearen 43. edizinoa 
izan zan eta distantzia honetako 
Euskadiko lasterketarik antxi-
nakoena da. 2.600 atleta inguruk 
hartu eben parte, 2020ko etena-
ren ostean. Denporaldiko atzen 
lasterketea izan zan hau igorrezta-
rrarentzat "gauza bat dala eta 
beste bat dala, urtea luze joan da 
eta oin deskantsetea toketan da 
2022rako pilak kargetako" adiera-
zo eutsan Iturbek begituri.

Lemoatx Trail eta Maratoi Er-
diko txapela irabazita, denporaldi 

Erredakzinoa biribila egin dau Igorreko atletak. 
Aitatzekoak be badira Santurtzi-
Bilbo lasterketan, 4. egin ebala 
krono on bategaz eta Euskadiko 
Kross Txapelketan 3.

Desnivel
Desnivel aldizkari entzutetsuaren 
carreraspormontana.com aldiz- 
kari digitalekoek estadu mailako 
lehen bost errebelazino korrika-
larien artean kokatu dabe Onditz 
Iturbe. "Askorentzat ezezaguna da 
Igorreko atleta. Atletismotik dator, 
txiki-txikitatik Bilbao Atletismo San-
tutxuri lotua, eta mendiko laster-
ketetan bere benetako ahalmena 
topau dau. Korrika arin eta ausar-
tak garaipen ugari eta postu sano 
onak ekarri deutsaz 2021ean. 
Adibidez, lasterketa sano ausarta 
ikusi ahal izan genduan Gorbeia 
Suzienen, non, lasterketearen zati 
handi baten lehenengo joan os-
tean, Denisa Dragomir munduko 
txapeldunak bakarrik gainditu 
eban" dinoe.

Abenduaren 19an jokatu zan lasterketea Gasteizko 

kaleetatik zehar. Onditz Iturbe igorreztarrak irabazi 

eban probea andrazkoetan 1:18:50eko kronoa eginda. 

Kolazino Mendi Eguneko 
lasterketetan parte 
hartzeako izen emotea 
zabalik dago

Martiaren 19an izango da Bedian 
VI. Kolazinoko Mendi Eguna eta 
lasterketetan parte hartzeako 
izen emotea zabalik dago sport-
maniacs.com webgunean. Las-
terketa bi eta martxa bat egongo 
dira: Lasterketa nagusiak 24 kilo-
metro ditu eta junior eta kadete 
mailakoak 16 kilometro. Mendi 
martxea 16 kilometrokoa da. 

Urtekerea eta helmuga herriko 
plazan izango dira.

Dorsalak lasterketa egunean 
bertan jaso behar dira Bediako 
frontoian, 06:30etik aurrera; 
08:00retan hasiko da mendi mar-
txea, 10:00etan lasterketa luzea 
eta 11:30ean, 16 kilometroko 
lasterketea. Dorsala jasoteko, "CO-
VID ziurtagiria erakustea derrigo-
rrezkoa izango da edo bestela osa-
sun deklarazinoa" beteta eroatea.

Erredakzinoa

MENDIA FUTBOLA

Arratia B lider 
da eta Lemoako 
Harrobi bigarren

Erredakzinoa

Gizonezkoen Arratia A taldeak 
bana bardindu eban Urbietan 
Moraza A taldearen kontra aben-
duaren 18an jokatutako partidua 
eta urtailaren 2koa husna bardin-
du eban Erandioren kontra. Ha-
mazazpi jardunaldiren ostean lau-
garren dago Arratia, 32 puntugaz. 
Datorren partidua Astrabuduako 
taldearen kontra jokatuko dau hi-
laren 6an, 11:30ean Urbietan.

Arratia B taldeak 0-1 galdu 
eban Mungia B taldearen kontra 
etxean abenduaren 18an. Aben-
duaren 29an Berriatuko taldea-
ren kontra jokatukoa ostera 0-3 
irabazi eban. Datorren partidua 
San Miguel taldearen kontra joka-
tuko dau Urbietan hilaren 8an, 
17:45ean. Hamalau jardunaldi-
ren ostean lidertzan segiduten 
dau Arratiak 34 puntugaz.

Andrazkoen Arratia A taldeak 
ez dau partidurik jokatu joandako 
astegoienetan eta datorren par-
tidua, bigarren bueltako lehena, 
hilaren 8an 15:15ean jokatuko 
dau Urbietan kantabriako Nueva 
Montaña taldearen kontra.

Arratia B taldeak 0-5 galdu eban 
abenduaren 19an Peña Athl. San-
turziren kontra. Adiskideak taldea-
ren kontra hilaren 2an jokatutakoa 
ostera 2-3 irabazi eban. Datorren 
partidua hilaren 8an, 20:00etan 
jokatuko dau Urbietan Arizen kon-
tra. Hamabi jardunaldiren ostean 
hamargarren postuan dago Arratia 
B 15 puntugaz.

Lemoako Harrobi taldeak husna 
bardindu eban abenduaren 19an, 
Ibarsusi taldearen kontra etxetik 
kanpo eta 1-0 irabazi eban aben-
duaren 24an etxean Gernika Sport. 
Taldearen kontra. Datorren partidua 
Orduña taldearen kontra jokatuko 
dau etxetik kanpo hilaren 9an, 
17:00etan. Hamalau jardunaldiren 
ostean bigarren postuan dago Le-
moako taldea 30 puntugaz.

Arratiako Ziklista Eskolan izena 
emoteko epea zabalduko da 
urtailaren 10ean

Eskola kiroleko errepide txirrin-
dularitza denporaldia martitik urri 
lehenegora arte izaten da eta 
Kadete eta Jubenilen lasterketak 
be martian edo aprilean hasten 
dira. Eurotan parte hartzeako, 
Arratiako ziklismo eskoleak izena 
emoteko epea zabalduko dau 
urtailaren 10ean. Izena emoteko 
arratiakoze@gmail.com helbide-
ra idatzi daiteke edo arrastiz, 688 

Erredakzinoa 840 262 telefonora deitu.
Urtero legez, maiatza edo ba-

gilean Kadete eta Jubenilentzako 
lasterketea antolatuko dau AZEk.

TXIRRINDULARITZEA

Onditz Iturbe.                                                            Argazkia: @JKBixen.
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PELOTEA

Amaia Aldaik irabazi dau Lau eta Erdiko 
Master Laboral Kutxako txapela

Bete egin zan pelotalekua eta 
kanpoan geratu ziran pelotaza-
leek telebistaz edo internetez iku-
si behar izan eben partidua. Estilo 
sano desbardinak ditue pelotaria 
biek; Aldai aurrelari erasokorra 
dalako eta Miriam Arrillaga indar 
eta pazientziazko atzelaria. Par-
tiduaren erritmoa Arrillagak gura 
ebanera gehiago hurreratu bazan 
be, Aldai partiduan sartuta egon 
zan denpora guztian eta tantuak 
luzatu ziranean ez eban bururik 
galdu eta finalaren lehen erdi 
orekatu baten ostean, nagusi-
tasunez gailendu zan, egindako 
txapelketa bikainari merezidutako 
amaierea emonaz. 

Erredakzinoa Amaia Aldai puntako pelotaria
Ez dira urte asko, Imanol Agirre 
pelotariak animauta Aldaik fut-
bola itxi eta pelotearen aldeko 
apustua egin ebala, eta "garapen 
ikusgarri baten ostean", puntan 

kokatu da bere joko oldarkor eta 
indartsuagaz. Dimako pelotariak 
asko zaindu dauz alde fisiko eta 
teknikoa, baita mentala be eta 
hori nabaritu jako egin dauan 
ibilbidean.

Amaia Aldai txapelagaz.

Alex Txikon eta bere 
taldea Manaslun dagoz

Orduan, edurretan arrastoa za-
baltzen hasi eta banbuakaz igo-
teko bidea marketako asmoa 
eukan Txikonek. 

Edurra zan etenbarik Manaslun 
eta Behe Kanpamentuan, Txikon 
eta bere espedizinokideak edu-
rra kentzean egoazan. "Dome-
kan hasi zan edurra, Lehenengo 
Kanpamentuaren eta Bigarren 
Kanpamentuaren artean gengo-
zala. Gau haretan bertan jaistea 
ebatzi neban. Iñaki zain geratu 
zan eta astelehen goizean jaitsi 
zan. Ordutik ez da gelditu edurra. 
Egia da dendek oso ondo agoan-
tetan dabela. Hasikeran egin 
genduan lan guztia frutuak emo-
ten dabil. Beti esan dot Beheko 
Kanpamentu on bat montetea 
dala kakoa" azaldu eban alpinista 
lemoaztarrak. 

Manaslun 
Abenduaren 13an abiatu zan 
Nepalera Alex Txikon, Manaslu 
(8.163 metro) neguan igoten 
saiatuteko. Simone Moro, Iñaki 
Alvarez eta Sajid Sadpar ditu es-
pedizinokide, besteak beste. Es-
pedizinoa abenduaren 17an hel-
du zan Samagaunera eta egun 
batzuetan han egon zan aklima-
tazinoa egiten, Beheko Kanpa-
mentura joan aurretik. Abendua-
ren 21ean, beheko kanpalekuan 
egozan. Egun bi geroago, Txikon 
eta Alvarez igoten hasi ziran eta 
5.800 metrotaraino igon ziran, 
erraketakaz, edur asko egoalako. 
Gero Beheko Kanpamentura 
bueltau ziran, Gabon egunean 
Lehen Kanpamentura (5.750 
metro) igoteko asmoagaz. Baina, 
materiala igon ostean, eguraldi 
txarra zala-ta, Beheko Kanpame-
tura jeitsi behar izan ziran.

Erredakzinoa

AZKOREA

Aitzol Atutxak Bizkaiko 
Banakako Aizkora 
Txapelketea irabazi dau

Abenduaren 24an jokatu zan 
Zorrotzako frontoian Bizkaiko Ba-
nakako 1. Mailako Aizkora Txapel- 
ketea eta Aitzol Atutxa dimozta-
rrak irabazi eban txapela, lana 27 
minutu eta 05 segundotan egin-
da. Erreskadan irabazitako hama-
bosgarren txapela izan da hau. 
Bigarren Julen Larrea izan zan eta 
hirugarren Hodei Ezpeleta. Xabier 
Gartzia "Utxu" Dimakoak be joka-
tu eban Zorrotzako probea.

Sei azkolari neurtu ziran eta 
lehia estua egon zan lehenengo 
hiruen artean: Atutxak 8 segundo 
atera eutsen bigarren eta hiruga-
rrenari; izan be, Julen Larreak 27 
minutu eta 13,19 segundo behar 
izan ebazan lana amaituteko eta 
Ezpeletak 27 minutu eta 13,67 
segundo. David Naredok, Ioritz 
Gisasola "Zelai IV."k eta Utxuk, 

egin eben laugarren, bosgarren 
eta seigarren, hurrengoz hurren-
go. Lau kanaerdiko, 60 ontzako 
enbor bi eta oinbiko bi moztu 
behar izan ebezan azkolariek.

Erredakzinoa

ERRUGBIA

Arratiko 
Zekorrek 17-22 
irabazi eben 
atzen partidua 
Eibarren

Erredakzinoa

Abenduaren 18an jokatu eban 
Arratiko Zekorrak taldeak Eibar 
Rugby Taldearen kontra bere 
atzen partidua. Denporaldiko 
bigarren partidua irabazi eben Ei-
barren, aurreko partidua Errioxan 
irabazi ostean.

Hurrengo aurrez aurrekoan 
Iruña RCren kontra neurtuko dira 
Igorreko San Txisme zelaian, ur-
tailaren 8an, 16:00etan. Arratiko 
Zekorrei hamar puntu aterata, 
bosgarren dira iruñarrak sailkape-
nean. Oso bardinduta dagoz Ze-
korren aurretik dagozan taldeak, 
beraz talde arratiarrak badaukaz 
goikaldera hurbilduteko aukerak. 

Arratiarrak, partidu bat gitxiago-
gaz eta hamar puntugaz, zazpiga-
rren postuan dagoz sailkapenean.

Amaia Aldai dimoztarrak 14-22 irabazi eutsan aurreko txapeldun Miriam 

Arrillagari abenduaren 19an Mungiako pelotalekuan jokatutako finaleko partidua.

MENDIA

Abenduaren 29an, Alex Txikon eta bere taldea Behe 

Kanpalekuan egozan edur tenporalea amaituteko 

zain, barriro martxan jartzeko.
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Herriko ondarea eta 
artea batu ditu Igorrek 
2022ko egutegian

Igorreko 2022ko egutegiak herriko 
ondarearen parte diran 12 eraiki-
nen irudiak dakarz. Angel Larrea 
historialari zeanuriztarrak euren 
balio historikoagaitik proposatu 
ebazan eraikinok eta Martin Or-
tega Areatzako ilustratzaileak egin 
ditu irudiak. Egutegia etxeetara 
banandu dau Udalak.

Urtean zehar, egutegian ager- 
tzen diran irudiakaz eta gai bera 
daukien Martin Ortegaren beste 
lan batzukaz erakusketea egiteko 

Erredakzinoa

ONDAREA

asmoa agertu dau Udalak.

Ondarea
Andra Mari eleizaren kanpantorrea 
eta inguruko etxeak, Garamendiko 
baserria, Solaguren auzunea, Be-
heko plazea eta 14-15-16 etxeak, 
Torrea, Antonio Santuen ermitea, 
Elgetzuko Santa Luzia eta San Kris-
tobal ermitea, Urkizuko Palazioa, 
Arantza ostatua, Uxar baserria, Zu-
meltzuko San Andres ermitea eta 
Zubizarreta etxearen marrazkiak 
egin ditu Ortegak urteko hileak 
ilustretako.

Magia truku harrigarrienak 
egingo ditu Hodei magoak 
Lemoako Kotxepin Kultur Etxean

Urtailaren 15ean, 18:00etan, 5 
urtetik gorako umeentzat, Mago 
Hodei Magoa konpainiak Ha-
rritzearen abilezia izeneko ikus-
kizuna eskainiko dau Lemoako 
Kotxepin Kultur Etxea.

Erredakzinoa Ikuskizun honetan, aurreko 
lau ikuskizunen idea onenak 
batzean dauz magoak inpaktu 
handia lortuz. Magia eta umo-
rea. Eta Hodei magoaren betiko 
umoreak eta joku landuek, ilusi-
noak eta idea originalek osotu-
ten dabe ikuskizuna. 

Kutsidazu bidea Ixabel musikal 
saritua Igorren eskainiko dabe
2021ean Musika Ikuskizun Onenaren Max saria irabazitako 

Kutsidazu bidea Ixabel musikala egongo da ikusgai urtailaren 

9an, 19:00etan, Igorreko Lasarte Aretoan. 

MUSIKA IKUSKIZUNA

Erredakzinoa

Joxean Sagastizabalen nobela 
dibertigarrian oinarrituta, mu-
sikalak, umorea, maitasuna eta 
abesti jantzagarriak dakarz Juan 
Martinen istorioa kontetako. 
Juan Martin gazte donostiar bat 
da mendi punta bateko baserrira 
doana bere euskera maila hobe-
tuteko. Han ikusiko dau, base-
rrian bizi diranek erabilten daben 
euskereak ez daukala zerikusirik 
ikasgelan ikasi dauanagaz.

Ingurua musikearen bidez komu-

nikauko da beragaz: zugatzak rap 
doinuan, sagarrak "a kuppela" abes-
ten eta behiak jantzan.

Fitxa artistikoa
Demode Produkzioak-en ekoiz-
pen honetan, Xanti Korkostegi, 
Maria Redondo, Ainhoa Aierbe, 

Inazio Tolosa, Karlos Nguema, 
Iker Huitzi, Joli Pascualena eta 
Santi Romano dira interpreteak. 
Aitziber Garmendiak eta Patxi 
Barcok egokitu eben antzerki-
rako Sagastizabalen elebarria. 
Zuzendaria Patxi Barco da eta zu-
zendari musikala Joli Pascualena. 

Nilofar Bayat Lemoan.

MAGIA

Nilofar Bayat: "Afganistanen, feminista 
izatea, talibanen kontra joatea da"

BERBALDIA

Erredakzinoa

Nilofar Bayat saskibaloi jokala-
ri afganiarra Lemoako eskolan 
egon zan udagoienean, Lemoatx 
Guraso Elkarteak eta Kirolme-
diak konbidauta.

Naia Fernandez guraso alkarte-
ko kide eta ekitaldiko arduradu-
nak jakin arazotakoaren arabera, 
"Kirolak bizitzak salbatzen ditu" 
lelopean, Bayatek, Bidaideak Bil-
bao BSR taldeko jokalariak, 200 
ikasle baino gehiagogaz parteka-
tu ebazan bere bizipenak, saski-
baloiak hainbat mailatan zelan 
lagundu deutsan hazten eta bizi-
kalidadea hobetuten azalduz. 

Nilofar Bayat gurpil aulkiko sas-
kibaloi jokalari eta Afganistango 
selekzinoko kapitaina, abuztuan 
heldu zan Bilbora, Talibanek go-
bernua hartu ebenean eta Afga-
nistandik igesi bere bizitza arris-
kuan egoalako. Lemoan ikasleek 
hemen zelan sentiduten dan gal-
detu eutsien eta pozik dagoala, 
arriskutik kanpo dagoalako baina 
han geratu zan familian pentsa- 
tzean triste ipinten dala esan 
eban. Izan be, talibanek egunero 
hilten dabela jentea eta han ge-
ratu ziranen egoereagaz kezka-
tuta egoan. "Senarra eta biok 
familiagaz egiten dogu berba. 
Egoerea ez da erraza, zoritxarrez, 
familiakoek ez daukie lanik oin 
eta, horren ondorioz ez daukie 
diru sarrerarik. Aldi berean, dana 

garestitu egin da herrialdean. Ta-
libanei jagokienez, jentea hilten 
dabiz egunero ezelango errazoi 
barik. Arazo larri bat dago Daesh 
eta Talibanakaz". 

Feministak jopuntuan
Feminista izatea Afganistanen 
ez da erraza. Izan be, talibanen 
kontra joatea da feminista iza-
tea eta "arriskuan zagoz, kontra 
daukazuzalako". Gobernua hartu 
ebenetik gitxira, Bayatek jakin 
eban 17 urteko boleibol jokalari 
bat hil ebela talibanek. "Femi-
nista zan, independientea. Eta 
nik berak baino gehiago egiten 
neban Afganistanen. Bera baino 
ezagunagoa nintzan. Beraz, ge-
ratu ezkero, berak sufridutakoa 
sufriduko neban" azaldu eban.

Talibanak jentea hilten dabizala 

eta euren gobernua ez onartute-
ko eskatu eban. "Herrialde guztiei 
eskatu deutset talibanak ez onar-
tuteko. Ez onartuteko talibanen 
gobernua legaltzat. Hori egitea, 
jentea hiltea eta gertatzen dabi-
len guztia onartutea da eta".

Gainera, Afganistango koka-
pen geografikoa dala-ta gatazka 
asko egoten dirala bere he-
rrialdean azaldu eban Bayatek. 
"Txinak gura izan dau oingoan 
aukerea aprobetxau, heldu eta 
Afganistango kontrola hartu. 
Aurretik Erresuma Batuak egin 
eban, Errusiak, Estadu Batuek... 
eta oin Txinaren aukerea da. 
Horrek penea emoten deusta. 
Zelan onartu daiteke hori? Ze-
lan ahaztu dana eta ezkutatu 
Afganistanen gertatzen dabizen 
krimen guztiak?".



Kontzertuak eta Kabalgatak dagoz 
programauta hileko lehen egunetarako

Abenduan, COVID-19a dala-
ta, Gabonetako programetako 
hainbat jarduera bertan behera 
geratu ziran. Zeanurin 20tik 30era 
programauta egoan guztia eta 
Areatzako Bandaren urte amaie-
rako kontzertua edo Arteako gos-
pel kontzertua berbarako.

Abenduaren 26rako aurreiku-
sita egoan emonaldia eta urte 
hasikerarako Areatzan iragarrita 
egozan Gozategiren eta El Dro-
gasen kontzertuak, eta Igorren 
Areatzako Banda emotekoa zan 
kontzertua be atzeratu egin dira. 
Data barriak dagoz Areatzako 
ekintzetarako, Oroitzen hondarrak 
nota txikietan zezeilaren 19an 
izango da, Gozategik martiaren 
5ean emongo dau kontzertua eta 
El Drogasek martiaren 26an. Hiru 

Erredakzinoa

KULTUREA

ekintzak komentuan izango dira.
Baina Gabonetako egitarau 

batzuek, urteko lehenengo hama-
bostaldian, jarraipena daukie eta 
neguko aisialdiaz gozatuteko auke-
rea egongo da, hartutako neurriek 
ez badabe programetan eragiten 
behintzat. Programauta dagozan 
jarduerak hurrengoak dira. 

Arantzazu
Urtailak 6, eguena
18:00etan, Mari eta gaileta fa-
brika antzezlana Kulturgunean.

Artea
Urtailak 3, astelehena
18:00etan, Eleder magoa frontoian.

Bedia
Urtailak 3, astelehena
16:00etan, urtekerea Arriaga 
Antzokira Guillermo Tell operea 

ikustera.

Urtailak 5, eguaztena
18:30ean, Erregenetako Kabal-
gatea. Kabalgatearen aurretik 
txokolatea bananduko da.

Igorre
Urtailak 5, eguaztena
17:00etan, Erregenetako Kabal-
gatea herrian zehar (egoereak 
itxi ezkero). Gero Erregeak Kul-
tur Etxean egongo dira umeen 
gutunak jasoteko.

Lemoa
Urtailak 4, martitzena
10:00etatik 16:00ak arte, Bilbora 
urtekerea.

Urtailak 5, eguaztena
19:30ean, Karaoke poteoa Kara-
bie Gaztetxeak antolatuta.
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Bertsolaritzea

DUNBA

Inazio Zubizarreta ikastetxeko 
ikasleak

Hiruhilabete honetan euskera 
arloan bertsolaritzea landu dogu, 
maisu-maistra bertsolariak dauka-
guzanez asko lagundu gaitue mo-
mentu txarretan zein onetan. 

Bertsolaritzeari esker Euskal 
Herriko bertso eta bertsolari asko 
ezetu doguz, eta andra asko 
bertsotan dabilzala ikusteak sano 
poztu gaitu. Dakizuen moduan, 
sasoi baten, andrek galarazota 

eukien bertsotan jardutea baina 
gaur egun plazak eurenak dira. 

Gure helburua bertso saio bat 
prestatzea izan zan. Kultur Etxean 
egin genduan eta ikasle bakotxak 
lau lagun konbidau ebazan, eta 
zelan ez gehienak etorri ziran! 

Ensaio asko izan doguz aurretik, 
baina azkenean lortu dogu saioa 
atondutea eta zoragarri egin gen-
duan. Apurtxo bat lotsatu ginan 
oholtza gainera igotean, jente asko 
izan genduan geure begien au-
rrean, baina emaitza ikusita espe-

Umeentzako antzerkia 
Arantzazuko Kulturgunean

Urtailaren 6an, eguena, 
18:00etan, Eidabe konpainiaren 
Mari eta gaileta fabrika antzezla-
na egongo da ikusgai Arantza-
zuko Kulturgunean. Mari eta 
gaileta fabrika antzezlana gaur 
egungo andrei bidea erraztu 
deutseen andra langileei egin-
dako omenaldia da.

Erredakzinoa

ANTZERKIA

Sinopsia
Lulak labean egindako gailetak 
prestatu gura deutsaz amamari, 
bere etxean egun batzuk geratuko 
dala aprobetxauz. Gozoki gozo 
honeekaz, etxetik kanpo erosoago 
sentiduten lagunduko deutsala 
uste dau. Baina gaileten oroitzape-
nek hain gozoa ez dan iraganera 
eroango dabe amama, irunstea 
kostako jakon gogorapenera.

rientzia zoragarria izan zan, bertan 
Ibarzabalen, Enbeitaren, Uriaren, 
eta Arzallusen erara kantuan ibili 
ginan, hau da, geu gara biharko 
bertsolari eta bertsozaleak.

BERBALDIA

Aratuste tradizionalen gaineko 
berbaldia egingo dau Oier Araolaza 
antropologoak Igorreko Kultur Etxean

Urtailaren 12an, 18:30ean, Oier 
Araolazak, Euskal Herriko eta Eu-
ropako inauteri tradizionaletan 
aurkitu daitekezan hainbat mo-
zorroren ezaugarrien gaineko 
berbaldia emongo dau Igorreko 
Kultur Etxean. Tradizino guztiak 
desbardinak izan arren, patroi 
bardinak errepikatzen dira mo-
zorrootan. 

Erredakzinoa Ez da lehenengo aldia antropo-
logoak berbaldia emoten dauana 
Arratian eta aurreko batek arras-
toa itxi eban. Izan be, neguko jaien 
inguruko berbaldiaren ostean, Ar-
tean, antxinako Kokomarroen tra-
dizinoa berbiztu eben igaz. Erropa 
zaharrak, narruak eta zakuakaz 
egindako mozorroak jantzi eta 
kalera urten ziran gauza txarrak 
sinbolizetan eban papin bat erre-
teko, kalejirea egin ostean.

Igorreko ikasleek Kultur Etxean egindako bertso saioa.

Eleder magoa 
Artean egongo 
da hilaren 3an

MAGOA

Urtailaren 3an, 18:00etan, Eleder 
Iglesias Etxebarriko mago gaztea-
ren magia ikuskizuna egongo da 
Arteako frontoian. Bertan, magia 
trukuak egingo ditu ume eta na-
gusien harridurarako. Ez da au-
rretik izenik emon behar.

Gaur egun sano ezaguna 
bada be, Eleder magoa ez zan 

Erredakzinoa

ezaguna 2018an Igorreko Zu 
Bai Zu talentu lehiaketan par-
te hartu ebanean, baina bere 
magia trukuakaz, hasikeratik 
harritu egin eban publikoa eta 
finalera heldu zan. 2019an, Bil-
boko Udalak eta Kultur Elkarteen 
Federazioak emoten daben Ha-
rrapazank saria jaso eban. Sari 
honek, gazteen artean euskerea 
bultzatzea dauka helburu.



IGORRE
09:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 
20:30era, astelehenetik barikura 
liburutegia zabalik. Goizetan ez dago 
mailegu zerbitzurik. 

08:00etatik 22:00etara ikasgela 
zabalik. Aurretik Kultur Etxera deitu 
behar da zitea eskatzeko 94 673 62 51 
telefonoan.
LEMOA
Jon Urutxurturen Arratia posta 
txartelean erakusketea. Urtailaren 7ra 
arte Kotxepin Kultur Etxean.

08:00etatik 21:00etara, astelehenetik 
domekara Kotxepineko ikasgela zabalik.

16:30etik 19:30era, liburutegia 
zabalik astelehenetik barikura Kotxepin 
Kultur Etxean. 

eta Ibis templum-egaz Techno gaua Kiñu 
Gaztetxean. Sarrerea 3 euro.

Urtailak 9
IGORRE
19:00etan, Demode Produkzioak-en Kutsidazu 
bidea Ixabel musikala. Lasarte Aretoan.

Urtailak 10
BEDIA
16:30etik 19:30era, hilaren 14ra arte, 
urtailaren 28tik 30erako Baqueirara eski 
urtekerarako izen emotea liburutegian.

Urtailak 11
ARTEA
18:00etan, wikilarien saioa Andran 
Gelan, Kultur Etxea.
ZEANURI
Hilaren 25era arte, Garbigune 
mobikorra aparkalekuan. Bota 
daitekezan hondakinak: etxekotresna 
txikiak, sukaldeko tresnak, etxeko 
orioa, sakeleko telefonoak, kableak, 
pinturak eta disolbatzaileak, aerosolak, 
kutsatutako xurgatzaileak, tonerrak, 
tintazko kartutxoak, metalezko kapsulak, 
plastikozko kapsulak, pilak, CDak, DVDak, 
kaseteak eta erradiografiak.

Urtailak 12
IGORRE
18:30ean, Oier Araolazaren berbaldia 
Mozorrotzea ez da disfrazatzea. Kultur Etxean.

Urtailak 15
LEMOA
18:00etan, 5 urtetik gorakoentzat 
Hodei magoaren Harritzearen abilezia 
ikuskizuna Kotxepin Kultur Etxean.

Urtailak 16
IGORRE
17:00etan, zinea, Trash (euskeraz); 
19:30ean, La familia perfecta.
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AGENDEA

Urtailak 3
ARANTZAZU
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura Udal Liburutegia zabalik.
AREATZA
Negu osoan zehar mendi ibilbide 
autogidatua: Larreder-Karkabitxueta-
Larreder. Goi mendietako antxinako 
lanbideak ezetuten. Zailtasun 
bajua. Eskatu informazino gehiago 
Parketxean. 94 673 92 79 eta gorbeia.
parke.naturala@bizkaia.eus.

ARRATIA
Urtailaren 7ra arte, Arratiako 
Berbalagunek antolatutako Mikro-
ipuin Lehiaketea. 50-100 berba 
bitartekoak arratiaberba@gmail.com-
era bialdu.

ARTEA
18:00etan, Eleder magoa frontoian.
BEDIA
16:00etan, urtekerea Arriaga 
Antzokira Guillermo Tell operea 
ikustera.

Kolazino Mendi Egunerako izen 
emotea zabalik sportmaniacs.com 
webgunean.

16:30etik 19:30era, liburutegia 
zabalik, astelehenetik barikura.
DIMA
16:30etik 19:30era, astelehenetik 
eguenera liburutegia zabalik.

Glu Glu konpainiak Perez sagutxoaren istorioa 
taularatuko dau Igorreko Lasarte Aretoan
Urtailaren 8an, 12:00etan, musika eta jantzaz betetako 3 eta 9 urte bitarteko umeentzako Perez sagutxoa 
antzezlana egongo da ikusgai Lasarte Aretoan. Ugaitz Alegriaren zuzendaritzapean, Andrea Covadongak, 
Jon Casamayorrek, Sara Barroetak eta Leire Ormazabalek egingo dabez aktore lanak. Obraren egilea 
Galder Perez da.

Sinopsia
Sagu familia bateko sagurik zaharrenak hortzak galdu ditu eta ezin izango dauz gaztaia, ogia edo intxau-
rrak jan. Orduan Perez sagurik gazteenak gogoratuko dau bere lagun Xuriri laster jausiko jakola bere 
lehen esne-hortza eta hortz horregaz zaharrarentzako hortzak egiteko idea bururatu jako. Holan, hortza 
jausitakoan, oheburukoaren azpian ipinteko eskatzen deutso lagunari eta horren truke oparitxo bat itxiko 
deutso. Harrezkeroztik, Perez sagutxoak, jausten diran hortzak jasoten ditu etxeetan.

Hilaren 14ra arte, oinarrizko euskera 
ikastaroan (0 maila) izena emoteko 
epea, 688 661 477 edo 635 075 
427 telefonoan, edo gizartegintza@
lemoa.net edo euskara@lemoa.net 
helbideetan.
ZEBERIO
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura liburutegia zabalik. 

Urtailak 4
LEMOA
10:00etatik 16:00ak arte, Bilbora 
urtekerea.

Urtailak 5
BEDIA
18:30ean, Erregenetako Kabalgatea. 

Kabalgatearen aurretik txokolatea 
bananduko da.
IGORRE
17:00etan, Erregenetako Kabalgatea. 
Gero Erregeak Kultur Etxean egongo 
dira umeen gutunak jasoteko.
LEMOA
19:30ean, Harriketarrak Gazte Asanbladeak 
antolatuta, karaoke-poteoa EAtik hasita.

Urtailak 6
ARANTZAZU
18:00etan, Mari eta gaileta fabrika 
antzezlana Kulturgunean.

Urtailak 8
IGORRE
22:00etatik aurrera, Oke, Bendiak, Azkonar 
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IRAGARKI LABURRAK / KOMIKIA

IRAGARKI LABURRAK

Danerik
MINTZAPRAKTIKA SAIOAK
Mintzapraktika saioak euskeraz eta ingelesez 
bakarka zein taldeka (25 urtetik gorako 
lagunentzat). Telefonoa: 635 750 097.
SALTZEAN DOT
Soinu ekipoa salgai: Berhinger Xenyx 2442 
FX mahaia, bozgorailu bi autoanplifikauak 
Berhinger B300 eta hanka bi. Dana, 400 euroan 
saltzean dot. Deitu 657 707 725 telefonora.
SALTZEAN DOT
Ezcaray-ko arasea salgai, egoera eta prezio sano 
onean. Altuerea 2,10 metro, zabalerea 2 metro 
eta sakonerea 40 zentimetro. 615 708 238.
SALTZEAN DODAZ
Fagor etxeko labadorea, Class A+A, 
LF-1106, 1.000 erreboluzino, 6 Kg. 50 
euroan, eta Aspes etxeko hozkailua, Ideal 
modeloa, goikaldean izozkailua daukana 
eta behekaldean hozkailua, 100 euroan. 
Telefonoa: 616 634 306. 

Lana
INGELES IRAKASLE BILA
Ingelesa dakian persona baten bila nabil, 

batxillergoko lehenengo mailan dagoan 
ikasle bateri klaseak emoteko. Interesdunek 
deitu 620 607 952 telefonora.
KLASEAK EMOTEN DODAZ
Lehen Hezkuntzako ikasleentzat 
Matematika, Euskera eta Gaztelania 
klaseak emoten dira online eta aurrez 
aurre. Kontakturako telefonoa: 646 447 
988.
KLASEAK EMOTEN DODAZ
3. eta 4. DBH eta Batxilergoko ikasleentzako 
matematika, fisika, kimika, teknologia... 
klaseak eskaintzen dira Igorren; institutu 
ondoan. Informazino gehiagorako deitu edo 
WhatsApp-a bidali 608 381 984 zenbakira.

Zerturen 

argitalpenak 

jasoko dozuz, 

zozketetan 

sartuko zara.

begituk 19 

urte eta 

ehundaka 

lagun. 

Begitu-lagunen txokoa

94 673 90 13/649 979 115 | www.begitu.eus | begitu@begitu.eus

Zenbaki honetako saridunak:

Iman 
Olatu

Zeozer saldu, erosi, alokatu, 
trukea egin, behar edo 
behargin bila bazagoz, bidali 
asko jota 25 berbako mezu bat 
begitu@begitu.eus helbidera. 
Mezuak doban dira.

KO
MI
KI
A

1
Joko Alaia alkartea (Zeanuri)
Itziar Etxezarraga (Areatza)

Igorreko Kultur Etxeak 
emondako bina sarrera 
La familia perfecta 
filmarako.

2
Harriketarrak (Lemoa)
Yazmina Beobide (Zeanuri)

Igorreko Kultur Etxeak 
emondako bina sarrera 
Kutsidazu bidea Ixabel 
musikalerako.
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