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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hezkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua
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GUTUNAK

“Reiner e Hijos S.L.-ko
auziaz”, “Kolore

Anitzeko partaide izan
nahi duzu?”...

ELKARRIZKETA

Sara Anton Iriarte,
Vidas en positivo

proiektuan 
murgilduta

KIROLAK

Enbata Laranja,
Debasket zaleak;
Manuel Mateos

memoriala, Behobia...

LABURRAK

Itziarko kultur agenda,
Zine Klub Elkartearen

proiekzioak, Astillero eta
Osioko obrak...

B. GAZTEA

Mendatako albisteak, 
elkarrizketa Jon

Gandiagari, inkesta, 
denbora-pasak...

Abenduaren 17an BECen jokatuko
den Bertsolari Txapelketa Nagusiaren
atarian, mahai-inguru berezi bat egingo
da Deban. Azaroaren 30ean (osteguna)
izango da hitzordua, 18:00etan Kultur
Elkartean, eta izenburuak berak argi ira-
dokitzen du saioaren muina: “Bertso txa-
pelketako entzuleak prestatzen”.

Txapelketan nola/zer puntuatzen da?
Zer baloratzen, zer penalizatzen, nolako
amaierak, arrazoiak...? Hori guztia hizpi-
de hartuta, Mikel Aizpuruak gidatuko du
Kultur Elkarteko saioa. Mahai-inguru

formatua izango du. Bertsolariak, zale-
ak... arituko dira solasaldian eta bertara-
tutakoek ere izango dute aukera norbere
ekarpenak edota zalantzak plazaratzeko.
Txapelketan kantatutako zenbait bertso
ere aztertuko dira hitzorduan.

Mikel Aizpuruaren gidaritzapean,
Zuhatza Euskara Elkarteak antolatuko
du mahai-ingurua. 

Abenduaren 3an Euskararen Eguna
ospatzen dela kontuan hartuta, gainera,
Euskara Batzordeak prestatutako egita-
rauaren baitan txertatu dugu ekimena.

Euskararen Asteari hasiera emango dion
hitzordua izango da, hain zuzen ere –egi-
tarau osoa aldizkari honen kontrazalean
doakizue–.

Lerro hauen bitartez, beraz, herritar
guztioi gonbidapena luzatzea besterik ez
zaigu geratzen. Zuhatza elkarteko bazki-
deek, euskaltzaleek, bertsolari eta bertso-
zaleek... guztiok dugu zer ospatu eta zer
aldarrikatu datozen egunotan.

Euskaraz bizi nahi dugu! Euskarak
365 egun!

Zuhatza Euskara Elkartea

““BBeerrttssoo  ttxxaappeellkkeettaakkoo  eennttzzuulleeaakk  pprreessttaattzzeenn””
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GUTUNAK

Berriketan-ek ez du bere gain hartzen GUTUNAK atalean adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo
identifikatuta egon behar dira argitaratu ahal izateko. Ez ahaztu datu hauek jartzea: izen-abizenak, NAN
eta telefono zenbakia. Bidali helbide hauetara: berriketan@zuhatza.com edo koordinatzailea@zuhatza.com.

Aurretik jakinarazi genizuen
moduan, Reiner e Hijos S.L.-ko langile
eta LABeko delegatua den kide batek
maiatzaren 12an falta larri baten komu-
nikazioa jaso zuen “desobedientzia”-
ren aitzakiapean.

Geroztik pauso ezberdinak eman
genituen honi irtenbide bat topatzeko
asmoarekin; horien artean, kontziliazio
saiakera bat izan genuen uztailaren
10ean eta bertan ezinezkoa izan zen
enpresarekin akordio bat erdiestea.

Guk behin eta berriz eskatu genion
enpresari zentzugabekeria hau alde
batera uzteko, baina azkenean epaiketa
eguna iritsi zen urriaren 20an. Azken
momentuan, epaiketara sartu aurretik
akordio batera iristeko aukera zabaldu
zen, eta akordioaren nondik norakoak
hauek izan ziren: delegatuak gertaturi-
koa onartzen bazuen, faltaren tipifika-

zioa larritik arinera jaisteko konpromi-
soa hartzen zuen enpresak.

Egoera baloratuta, akordioarekin
aurrera egitea erabaki genuen.
Gogoratu nahi dugu hasieratik esan
genuela prozesu honek ez zeukala zen-
tzurik, maiatzetik gai honekin gora eta
behera ibili ostean azken momentuan
akordio batera iristeko. Gure ustez,
akordio hau orain dela hilabete batzuk
lortzeko aukera izan genuen eta, horre-

la, denbora eta buruko min asko
aurreztuko genituzke.

Eskerrak eman nahi dizkizuegu
mobilizazioan parte hartu eta delega-
tuari elkartasuna helarazi zenioten lan-
gile eta lagunei.

Jazarpen sindikalik ez!! Gora langi-
le borroka!

LAB

MMiikkeell  OOññeeddeerrrraa  AAttxxaa ((11996677--1111--2288  //  22001166--0099--0055))

Mikel Oñederra baina
guretzako beti “Atxa”
kirolzale nekaezina,
jarraitzaile aberatsa.
Athletic izanik beti
beraren pasio latza.

Bihotz “Tau”pada sarritan
bilakatuaz arantza.

Herri lanetan zurea
geldi ezineko martxa.
Leialtasunaren ikur...

Zain dagoan esperantza...
Faltan botatzen zaitugu!
Beharrezko izan antza.

Gaueko isiltasunak
zuregana garamatza.

*Doinua: Habanera Marian Larrañaga

RReeiinneerr  ee  HHiijjooss  SS..LL..--kkoo  aauuzziiaazz
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““OOrraaiinn  PPrreessooaakk””

Sare, Bagoaz eta Etxerat elkarteek
abenduaren 9an Bake Artisauek Parisen
egingo duten mobilizazioa bultzatzeko
Espetxe Bira bat antolatu dugu.

Espetxe Bira azaroaren 16an hasi da
Mont de Marsanen eta abenduaren 9an
amaituko da, Parisen.

Bira honetan, hainbat ordezkari eus-
kal presoak dauden 20 presondegietara
joango dira eta zeharkatuko dituzten
zenbait herritako eragile, hautetsi, pren-
tsa eta biztanleekin bake prozesua eta
presoen egoeraren inguruan arituko dira.

Pariseko elkarretaratzearen bidez,
frantziar gobernuari eskatu nahi diogu
euskal presoei aplikatzen zaizkien sal- buespen neurri onartezinak kendu

ditzatela: presoen hurbilketa,
gaixo diren presoen askatzea,
baldintzapeko edo behin-behineko
askatasun neurriak dituzten pertsonak
askatzea, berdin kondena bukatzear
duten presoak ere.

Bake Artisauek abenduaren 9rako
Parisen deitu duten “Orain Presoak”
ekimena inoiz Frantzian euskal gai bati
buruz ikusi den mobilizazio handiena
izatea lortu behar dugu. Autobusa
Debatik ere igaroko da; beraz, anima zai-
tez eta eman zure izena ohiko lekuetan.

Merezi du. Merezi dute. Merezi
dugu.

Debako Sare

Aurtengo gabonak ez daukat norekin
ospatu. Egoera berean bazaude, elkartu
gaitezke.

Izena emateko, pasa Ostolaza Udal
Liburutegitik (Astillero, 6-8), astelehene-

tik ostiralera, 10:30etik 13:00etara eta
16:30etik 20:00etara. Bestela, nahiago
baduzu, deitu 943 19 25 60 telefono zen-
bakira edo idatzi ostolaza@deba.eus
posta elektronikora.

Antolaketarako bilera egin dezakegu
abenduko zubiaren ondoren.

E.M.

AAuurrtteennggoo  ggaabboonnaakk  eezz  ddaauukkaatt  nnoorreekkiinn  oossppaattuu

Kaixo, gazte!
Kolore Anitz Aisialdi Taldeko

partaide izan nahi duzu? Herria
koloreztatzeko prest bazaude, jar
zaitez harremanetan gurekin!!

Animatu, zure zain gaude eta!
Oharra: urtean zehar gurekin lan

egiteko ez da beharrezkoa begirale
titulua. 

Interesatuta egonez gero, idatzi

mezua koloreanitz@gmail.com hel-
bide elektronikora.

Zuhatza Kolore Anitz 
Aisialdi Taldea

KKoolloorree  AAnniittzz  AAiissiiaallddii  TTaallddeekkoo  ppaarrttaaiiddee  iizzaann  nnaahhii  dduuzzuu??
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KOLABORAZIOA

Duela bi hilabete pasa izan nintzen lehenengo aldiz
bizitzan Madrilen. Amerikako Estatu Batuetara etortzeko
bisatua lortzeko bertara joatea beste aukerarik ez nuen.
Nazioarteko doktoretza egiteko baldintzetako bat beste
herrialde bateko ikerketa talde batean gutxienez hiru hila-
beteko egonaldia egitea da, eta horretarako beharrezkoa da
laneko bisatua lortzea. Nahikoa buruhauste paperekin.
Baina bestela, ordu pare bat enbaxadan
zain, eta 18 segundo eskaseko elkarrizke-
ta. “Houston-era zoaz, ez?”. “Bai”.
“Elkartrukeko ikertzaile bezala, ez?”.
“Bai”. “Egun batzuk barru jasoko duzu
pasaportea bisatuarekin adierazi digu-
zun helbidean. Ondo segi”.

Debatik Madrilera, 18 segundo
ziztrinetarako. Tumatxa.

Lehengusina bertan bizi da, eta
gutxienez hiria zertxobait ezagutzeko
aukera izan nuen, berari eskerrak, erdi-
turista ibili nintzen handik. Prado Museo
inguruak, Plaza Mayor (A relaxing cup of
cafe con leche-rik ez zen izan), Paseo de la
Castellana, Puerta del Sol… badute beren
xarma. Monopoly-tik ezagun egin
zitzaizkidan beste zenbait kale, eta jan,
ederki jaten da (hori behintzat onartu behar diot hiriari).
Colón plazako piperpoto bandera espainola erraldoia.
Génova kalea. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.
Auzitegi Nazionala. Bata bestearengandik metro gutxira. Ia-
ia, epaileei zer egin belarrira esateko moduan. Espainiako
justiziaren (in)dependentzia. Hiriaren izenaren atzetik doa-
zen zenbait abizen, burutik ezin uxa ditzakedanak.

Sinbologiaren pisua.
Bi egun bertan igaro, eta buelta etxera. Ni behintzat.

Izan ere, badira Madrilera joan eta 20 urte, edo gehiago,
igaro arte etxera itzultzen ez direnak. Etxetik urrun.
Oraindik itzuli ez direnak, asko.

Katalanak deitu dituzte oraingoan bertara.
Espainiako Estatuak behin eta berriz erakusten du bere iza-

era errepresiboa. Gure herrian zaharrak
berri. Procés-aren une beroenak putzua-
ren beste aldetik jarraitzea egokitu zait,
zazpi orduko diferentziaz. Goiz askotan
esnatzeaz bat lehen kezka: “Ez al zuten
hauek independentzia aldarrikatuko
hemen gaua zela? Ez al ninduen
Errepublika Katalanak lo harrapatuko?”.
Milaka kilometrora izan arren, gogoak
aise gainditzen du distantziaren oztopoa.

Eta gogoa ez bada nahikoa, hor
daude Whatsapp, Facebook, Twitter eta
mila sare sozial gehiago gertakizun berriz
bonbardatuak, informazioa lortzeko,
betiere ozpin alienatzailea bereizi eta
harraskatik behera botaz. Beti bezala,
alienazioaren txapeldun Espainiako
komunikabide nagusiak.

Azkenik, izan duen arrakastagatik pozez, baina ber-
tan ez izatearen penaz, ikusi ditut Deba-Reus topaketako
argazki eta bideoak (XXI. mendearen abantailak). Giro ede-
rra antzematen da hauetan, eta ingurukoek ikusten dena
baino are hobea izan zela esan didate. Lan ederra Deba-Reus
Kolektiboarena eta eguna antolatzen lagundu duzuen guz-
tiona! Biba zuek! Visca la terra!

MATTIN URBIETA
IIaa  lloo  hhaarrrraappaattuu  nniinndduueenn
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KRONIKAK

Hilabete pasa da gure herrian jada
ahaztezin bihurtu den urriko azken aste-
burua igaro zenetik, eta pozez oroitzen
dugu oraindik Deban sortu zen giro
aparta.

Eguraldia lagun izan genuenez, pres-
tatutako saio guztiez gozatzeko aukera
izan genuen. Goizean goizetik hasi zituz-
ten ekintzak hurbildu ziren reustarrek
eta, kontatu digutenez, oso gustura gera-
tu ziren. 

Eguerdian karpan hasi zen herrita-
rrek parte hartzeko aukera, eta gralla
hotsen laguntzaz denak plaza berrirantz
deitu gintuzten. Kultur truke zirraraga-
rria izan zen hura, Kaxarranka eta castell
emanaldiek guztiak txundituta utzi gin-
tuzten eta.

Bazkari herrikoian 530 lagun elkartu
ginen, bapo bazkaldu, harremanak sortu
eta dultzainaren laguntzaz euskal kan-

tuak abestu genituelarik.
Frontoitik plazarantz jo genuen, ber-

tan hasiko baitzen poteoa. Eragile ezber-
dinek beren alea jarri zutenez, herria
musika zein dantzaz koloreztatu zuten
eta, honi bukaera eman eta gaueko festa-
rekin jarraitzeko, debar guztiak aho bete
hortz utzi gintuen su erakustaldia izan
genuen gure herriko plaza zaharrean.

Karpa izan zen gaueko solasgunea.
Ska eta Punk doinuez zipriztindu ondo-
ren, orotariko musikaz gozatuz amaitu
zen gaua.

Luzea izan bazen ere, igandeko hiz-
ketaldira jende asko hurbildu zen eta,
agurra eskaini ondoren, autobusetarantz
jo zuten reustarrek. Irri goxoak euren
aurpegietan, denbora baterako iraungo
duten gogoetak buruan… inoiz errepika-
tuko den esperantzarekin!

Deba-Reus Komisioren partez, eske-

rrak eman nahi dizkizuegu parte hartu
duzuen talde eta ostalariei, zuen kolabo-
raziorik gabe ezinezkoa izango baitzen
asteburu oparo hura bizi ahal izatea,
baita Debako Udalari ere gure lana aurre-
ra eraman ahal izateko erraztasunez hor-
nitzeagatik eta, azkenik, herriari, reusta-
rrei eta hurbildutako denei, topaketari
emandako harreragatik. 

Hurrengora arte! SUA!!

Deba-Reus Komisioa

DDeebbaa--RReeuuss  ttooppaakkeettaarreenn  nnoonnddiikk  nnoorraakkooaakk

MMiillaa  eesskkeerr  EEmmaakkuummeeaa  eettaa  KKaarrttzzeellaarreenn  iinngguurruukkoo  jjaarrdduunnaallddiirraa  
bbeerrttaarraattuuttaakkoo  gguuzzttiieeii!!

Azaroaren 18an, Emakumea eta
Kartzelaren inguruko jardunaldiak anto-
latu zituen Debako Talde Feministak.
Katiari, Ainara Ladroni eta Maria Ruizi
esker, gertutik ezagutu ahal izan genuen

emakumeek kartzelan bizi duten egoera
latza. Era berean, gure elkartasuna kar-
tzeletara irits zedin, Agurtzane Delgado
eta Ainhoa Mujika bakartuak dituztela
salatzeko gutuna, eta presoei idazteko

postalak ere izan ziren eskuragarri.
Koxka taldearen kontzertuarekin eman
genien bukaera jardunaldiei. Mila esker
bertaratutako guztiei!

Debako Talde Feminista
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ELKARRIZKETA

SSAARRAA  AANNTTOONN  IIRRIIAARRTTEE,,

LLEEIINNNN  ggrraadduukkoo  iikkaasslleeaa

“Vidas en positivo” izeneko proiek-
tuan murgilduta zabiltza. Zertan datza
ekimena? Alegia, zer nolako laguntza
eskaini nahi zaie hiesak jotako Indiako
emakumeei? Sostengu edo laguntza
medikoaz ari gara?

Gaur egun, guk posible dugu hiesare-
kin bizitzea. Indian, ordea, heriotza sozia-
laren sinonimo da gaixotasun hau.
Proiektu honek, medikamentuak bana-
tzeaz gain, emakumeen ahalduntzea lan-
tzen du: autoenplegua, seme-alaben hezi-
ketan laguntzen du, eskoletan sentsibili-
zazioa… Gaixotasunaren eragina jasan
dezaketen bizitzako alderdi guztiak jorra-
tzen saiatzen gara.

Konpromiso sozialeko ekimen bat
da, hortaz. Baina helburu bakarra ez da
emakume haien bizi kalitatea hobetzea... 

Ez, jasotako laguntza ekonomikoa bai
izango da Indiako emakumeentzat, baina
hiesaren gaia jorratzen genuen heinean

konturatu gara Euskal Herriko gazteok
ahaztu egin dugula gaixotasun honen
existentzia. 

Zer ezberdintasun dago gaur egun
hemen eta Indian gaixotasun horren
diagnostikoan?

Garatutako herrialde batean, hiesa
duen pertsonak kezka edota arazo handi-
rik gabe jarraitu dezake betiko bizitzare-
kin. Indian, ordea, gaixotasun hau herio-
tza sozialaren sinonimoa da, gainontzeko
guztien ukatzea eragiten du eta.  

Gainera, emakume izateak ez du
errazten egoera, ezta?

Indian, hiesa duten biztanleen %40
emakumeak dira jada. Gaixotasunaren
hedapenean garrantzi handia izan dute
emakumeen eta gizonezkoen artean dau-
den ezberdintasun sozial eta ekonomiko-
ek. Gizon ezkonduen artean ohikoa da
haien emazteak ez diren emakumeekin
harreman sexualak izatea. Honek gaixota-
suna zabaltzeko aukerak areagotzen ditu. 

Martxan dago jadanik egitasmo hau?
Ala ekimen berri bat sortu nahi duzue?

Proiektu hau martxan da jada Indiako
herri batean. 2018. urtera arte jarraipena
eman ahal izateko finantzatuta dago eta,
beraz, gure helburua da finantzaketa lor-
tzea urte gehiagotan jarrai dezan. 

Proiektua finantzatzeko crowdfun-
ding kanpaina bat abiatuko duzue aben-
duaren 1ean, Hiesaren Aurkako

IInnddiiaann  hhiieessaa  dduutteenn  eemmaakkuummeeeeii  llaagguunnttzzeekkoo  pprrooiieekkttuu
bbaatt  ddaauukkaa  mmaarrttxxaann  CCaallccuullttaa  OOnnddooaann  ggoobbeerrnnuuzz  kkaannppoo--
kkoo  eerraakkuunnddeeaakk,,  eettaa  pprrooiieekkttuuaarrii  eekkaarrppeenn  eekkoonnoommiikkooaakk
eeggiitteekkoo  kkaannppaaiinnaa  bbaatt  aabbiiaattuukkoo  ddaa  aabbeenndduuaarreenn  11eeaann,,
ccrroowwddffuunnddiinngg--aarreenn  bbiittaarrtteezz..  CCaallccuuttaa  OOnnddooaann,,
SSooyyttuuCCoommppaannyy  eettaa  MMeeiikkiinnnn  eellkkaarrtteeaa  eellkkaarrllaanneeaann  aarrii--
ttuukkoo  ddiirraa  eekkiimmeenn  hhoonneettaann..  

BBeerrttaann  mmuurrggiilldduuttaa  ddaabbiillttzzaa  MMoonnddrraaggoonn
UUnniibbeerrttssiittaatteeaann  iirraakkaasstteenn  ddeenn  LLEEIINNNN  ggrraadduukkoo  bboosstt
iikkaassllee  eettaa  ttaarrtteeaann  ddaaggoo  SSaarraa  AAnnttoonn  IIrriiaarrttee..  BBeerraakk  kkoonn--
ttaattuu  ddiizzkkiigguu  eekkiimmeennaarreenn  nnoonnddiikk  nnoorraakkooaakk..  LLaasstteerr
TTxxiinnaa  eettaa  IInnddiiaarraa  bbiiddaaiiaattuukkoo  dduu  hheemmeerreettzzii  uurrtteekkoo
ggaazzttee  ddeebbaarrrraakk..

JJaassoottaakkoo  llaagguunnttzzaa  
eekkoonnoommiikkooaa  IInnddiiaakkoo  

eemmaakkuummeeeennttzzaatt  iizzaannggoo  ddaa,,
bbaaiinnaa  iiaa  aahhaazzttuuttaa  ddaaggooeenn

hhiieessaarreenn  eerrrreeaalliittaatteeaa  bbeerrrriizz
aarrggiittaann  jjaarrttzzeeaa  eerree  bbiillaattzzeenn

dduu  pprrooiieekkttuuaakk

““GGuukk  ppoossiibbllee  dduugguu  hhiieessaarreekkiinn  bbiizziittzzeeaa,,  bbaaiinnaa  IInnddiiaann
hheerriioottzzaa  ssoozziiaallaarreenn  ssiinnoonniimmoo  ddaa  ggaaiixxoottaassuunn  hhaauu””
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Nazioarteko egunean. Azkenaldian
asko zabaldu den terminoa da crowd-
funding-a. Zertaz ari gara? 

Mota ezberdineko proiektu, negozio,
ekimenak… aurrera eramateko dirua bil-
tzeko kooperazio kolektiboan datza.
Gure kasuan emakumearen ahalduntzea
du oinarri, eta ez Indiako emakumeen
ahalduntzea soilik. Izan ere, 9 eurotik
gora ematen duen orok sheedo txartel bat
jasoko du. Txartel hauek haziz beterik
daude eta landatu egiten dira. Honen hel-
burua zera da: emakumearen ahaldun-
tzearen aldeko esaldi/marrazki bat idatzi
eta ahaldundu nahi duzun edozein ema-
kumeri oparitzea edota, noski, bakoitzak
beretzat hartzea. 

Noiz arte egongo da ekarpen ekono-
mikoa egiteko aukera? Eta zenbateko
diru kopurua lortu behar duzue?

Crowdfunding-a abenduaren 31n itxi-
ko da; beraz, abendu osoan zehar egongo
da dirua emateko aukera. Helburu erra-
zek aspertu egiten gaituzte eta, beraz, hel-
burua 100.000 eurokoa dugu. Honekin
proiektua gutxi gorabehera beste urte eta
erdiz finantzatzea lortuko genuke. 

Nola lagundu daiteke?
Indibidualki, norbanako gisa, dohain-

tzak egiteko aukera dago eta, noski, edo-
nork beste modu batean lagundu ahal
gaituela uste badu, mesedez jar dadila

kontaktuan nirekin. Edozein ekarpen
eskertuko dugu.

Bestalde, enpresekin ere kolaboratzen
gabiltza eta bi aukera ireki ditugu: bat
donazio puntual bat egitea da, eta bestea
lortzen diren 100 euro bakoitzeko euro
bat ematea.

Nolatan murgildu zara zu, Sara,
proiektu honetan?

LEINN (Lidergotza, ekintzailetasuna
eta berrikuntza) graduko ikaslea naiz eta
hirugarren mailan Indiako bidaia urtero
egiten denez, badira urte batzuk Calcuta
Ondoanekin elkarlanean aritzen direla
gutako batzuk. Aurten nik parte hartzeko
aukera izan dut. 

Euskal Herrian egingo duzu lan
aurrerantzean ere ala Indiara zoaz?

Urtarrilean abiatuko gara gure azken
bidaiara: Txina eta India.

Beste bidaiarik ere baduzu aurreiku-
sita epe motzean?

Italiara noa lagun bat bisitatzera
abenduan.

Zurea da azken hitza, Sara. Galdetu
ez dizugun zerbait nabarmendu nahiko
zenuke?

Hainbat ekintza desberdin egingo
dira crowdfunding-a ezagutarazteko. Hori
komentatzea, detaileetan sartu gabe.

Vidas en positivo proiektuko taldekideak. Ezkerretik eskuinera: Sara Anton, Nagore Osa,
Ainhoa Peña, Eneritz Arizmendiarrieta eta Anne Campo.

Azaroaren 25a Emakumeenga-
nako Indarkeriaren Aurkako
Nazioarteko Eguna dela eta, egun
horren bueltan ekimen ezberdinak
antolatu ditu aurten ere Debako
Udaleko Berdintasun Sailak.

Joan den azaroaren 19an (igan-
dea) eman zitzaion hasiera egita-
rauari. Berdintasunaren gaia landuz,
haurrei zuzenduriko ipuin-kontake-
tak izan ziren Agirre jauregian,
Debako kontalarien eskutik.

Beldur Barik lehiaketari dagoz-
kion sariak banatuko dituzte hilaren
24an (ostirala) Agirre jauregian, eta
azaroaren 25ean (larunbata)
13:00etan agerraldia deitu dute
Foruen plazan.

Hilabete honetan egingo den
azken hitzordua antzerki emanaldi
bat izango da. “Molestias
Clównicas” helduentzako saioa
eskainiko du Virginia Imazek
(Oihulari Klown) azaroaren 28an
(asteartea), 19:00etan, Agirre jauregi-
ko ispiluen gelan.

Aurtengo egitarauari amaiera
emateko, “Volar” filmaren proiek-
zioa eta eztabaida saioa antolatu
dute abenduaren 17rako (igandea),
Kultur elkartean. 19:00etan hasiko
da emanaldia. Bertha
Gaztelumendik zuzendutako lana
da “Volar”, eta genero indarkeria
jasan duten bederatzi emakumeren
testigantzak jasotzen ditu. Leticia
Martínez Alcocer eta Débora
Saavedrak gidatuko dute Kultur
elkarteko hitzordua.

AAzzaarrooaarreenn  2255aarreenn
bbuueellttaann  

aannttoollaattuuttaakkoo  
eekkiimmeennaakk,,  aabbiiaann



10

KIROLAK

112200ttiikk  ggoorraa  kkoorrrriikkaallaarrii  MMaannuueell  MMaatteeooss  mmeemmoorriiaalleeaann

DDeebbaakkoo  eettaa  IIttzziiaarrkkoo  4400  bbaatt  llaagguunn  BBeehhoobbiiaa--DDoonnoossttiiaann

Deba Xtrem taldeak Manuel Mateos zenaren omenez antola-
tu ohi duen lasterketak bosgarren edizioa izan du aurtengoa eta,
berritasun moduan, modalitate mistoan (bikoteka) parte hartu
behar izan dute korrikalariek. Deialdiari erantzun polita eman
zitzaion azaroaren 5ean. Eguraldi kaskarra izan bazen ere, guzti-
ra 62 bikotek lortu zuten proba bukatzea eta sailkapen orokorre-
an Aitor Mimenzak (Elorrio) eta Maite Etxezarreta azpeitiarrak
osatutako bikotea nagusitu zen –23 minutu eta bost segundoko

denborarekin–. 46 segundo beranduago iritsi ziren bigarren sail-
katuak, Aitziber Urkiola eta Jon Illarramendi eibartarrak. Eta
hirugarren postua Antxon Korta eta Hoki Guerrero hernania-
rrentzat izan zen –24 minutu eta 38 segundorekin–.

Herriko korrikalarien artean Ibon Basterretxeak eta Garazi
Arizagak osatutako bikotea saritu zuen Xtrem Taldeak –27 minu-
tu eta 53 segundotan osatu zuten sei kilometrotik gorako ibilbi-
dea–. Sailkapen orokorra www.herrikrosa.eus-en ikus daiteke.

24.000tik gora lagunek osatu zuten azaroaren 12an (igandea)
jokatutako Behobia-Donostia lasterketa ezaguna. Probaren 53.
edizioa izan den honetan, Debako eta Itziarko 40 bat korrikalarik
parte hartu zuten, horietako hamabi emakumeak.

Igor Illarramendi beteranoa izan zen azkarrena gure ordez-

karien artean (1:20:08 denbora egin zuen), eta Alaitz Maurtua
izan zen azkarrena beteranoen kategorian, emakumezkoetan:
1:37:18.

Sailkapen orokorra ikusteko aukera dago interneten:
www.behobia-sansebastian.com.

Azaroaren 4a, larunbata, egun
berezia izan zen Debasket saski-
baloi klubarentzat, baita herriko
saskibaloi zaleentzat ere. Azken
hilabeteotan saskibaloia erakar-
garri bihurtu da herritar askoren-
tzat eta horren ondorio zuzeneta-
ko bat da Enbata Laranja. 

Enbata Laranjak, zaleen tal-
dea debarrei aurkezteko asmoz,
klubari honako proposamena
luzatu zion: egun Gipuzkoako
lehiaketetan parte hartzen duten
bi taldeek (Electricidad Perosanz eta Gora
Behera) egun berean jokatzea. Azaroaren
4ko partiduen ordu aldaketak adostu eta
gero, Enbatako kideak lanean hasi eta ekin-
tzaz beteriko eguna antolatu zuten.

Eguerdian, klubaren logotipoa omen-
tzeko, hondartzan atera genuen argazkia,
“Notarioaren etxea” atzeko aldean genue-
la. Jarraian, herri guztia zeharkatu genuen
gure saskiarekin batera. Aukera bikaina
izan zen saskibaloia kiroldegitik atera eta
haur, gazte zein helduei gerturatzeko.

Lunchari esker tripa bete ondoren, euria
lagun, kiroldegira igo ginen. Bi partidatan
izandako giroa kiroldegiak gutxitan bizi
izan du. Saskibaloiaz 4 orduz gozatu eta
gero, egunari amaiera bikaina emateko,
kontzertuak egon ziren gaztetxean. Egun
borobila izan genuen!

Saskibaloian interesa duten gurasoak
eta haurrak gero eta gehiago direla nabari
dugu. Beraz, Klubarekin harremanetan jar-
tzeko aukera ezberdinak dituzuela gogora-
razi nahi dizuegu:

•Facebook: “Debasket
Saskibaloi Kluba” orrialdea.

•Helbide elektronikoa:
debasketsk@gmail.com. 

•Kiroldegia: bertan jokatzen
ditugun partidatara ager zaitez-
kete. 

Bestalde, Enbata Laranjaren
berri izan edota eurekin harrema-
netan jartzeko Facebook-eko
“Enbata Laranja Debasket
Zaleak” orrialdea kontsulta deza-
kezue.

Azkenik, idatzi honen bitartez
Debasket Zaleon eguna posible egin zuten
guztiei eskerrak eman nahi genizkieke.
Enbata Laranja taldekoei, argazkilariari,
herriko musika taldeei, kiroldegiko langile-
ei, aurkari izan genituen bi taldeei, argazki-
ra agertu zen jendeari, ekintzetan parte
hartu zutenei…

Mila esker, zuen laguntza gabe zailagoa
izango baitzen horrelako ekintza bereziak
aurrera eramatea.

Debasket Saskibaloi Kluba

Urriaren 28an Iruzubietako (Bolibar) bolatokian jokatu zuten
Euskal Herriko 28. Hiru Txirlo Bola Txapelketako azken jardu-
naldia. Sailkapen nagusian Asola Berri elkarteko Bittor
Astigarraga eibartarrak lortu du lehen postua, gizonezkoetan,
lau tiraldietan 21 txirlo botata. San Migel taldeko Xabier Loiola
izan da txapeldunordea, 18 txirlo botata, eta Lasturko Gotzon

Uranga gelditu da hirugarren postuan, beste 18 txirlo botata.
Emakumezkoetan, berriz, Geaxi Ezpeleta elgetarra nagusitu da,
hamaika txirlorekin.

Bikoteen kategorian, Elgoibarko Xabier Loiola eta Angel
Ibarluzearentzat izan da saria (36 txirlo) eta talderik trebeena
Asola Berri A izan da sailkapen nagusian, guztira 74 txirlorekin.

GGoottzzoonn  UUrraannggaa  hhiirruuggaarrrreenn  EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  HHiirruu  TTxxiirrlloo  BBoollaa  TTxxaappeellkkeettaann

EEnnbbaattaa  LLaarraannjjaa,,  DDeebbaasskkeett  zzaalleeaakk
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DDeebbaakkoo  bbeeddeerraattzzii  ooddooll--eemmaaiillee  oommeenndduu  ddiittuuzzttee

Debabarrena eta Debagoienako
Odol Emaileek urteko batzarra egin
zuten pasa den urriaren 21ean (larun-
bata) Eibarren eta, urteroko ohiturari
eutsita, batzarrarekin batera omenal-
dia egin zitzaien urteetan odola ema-
ten duten boluntarioei. 

Untzaga Plaza hotelean guztiek

elkarrekin bazkaldu aurretik,
Gipuzkoako Odol Emaileen Elkarteko
ordezkariek diploma eta oroigarria
banatu zizkieten 25, 40, 50 eta 75 aldiz
odola eman duten lagunei, herrika
antolatuta. 

Debarren kasuan, 25 aldiz odola
emateagatik omendu zituzten herrita-

rrak hauek dira: Ignacio Javier Aznal,
Beatriz Alcoba, Carmelo Arrizabalaga,
Eider Robledo, Kepa Iriondo eta Maria
Asun Mugika. 

50 aldiz odola emateagatik, berriz,
Jose Miguel Barrena, Juan Antonio
Izaguirre eta Joseba Fernandez
Arostegi omendu zituzten.

Aurtengo Gure Balioak Saria Felix Etxeberria Larrañaga
Parapanek jaso du (Elgoibar, 1926). Bai enpresa arloan bai eta
herrigintzan ere erakutsitako “ekimena eta izaera ekintzailea”
nabarmendu ditu epaimahaiak, “beti euskara eta euskal kultu-
ra ardatz izan dituena”.

Elgoibarko alfabetatze eta euskalduntzearen, Ikastolaren
eta Elgoibarko Izarra Kultur Elkartearen sorreran eta garapene-
an “arima eta motorra” izan da, besteak beste; gainera, Danobat
kooperatibaren sorreran ezinbesteko rola izan zuen eta, bertan
lanean ari zela, Etxepe lantegia eratu zuen.

Enpresa, hezkuntza, gizarte eta kirol arloan diharduten
Debabarreneko bederatzi lagunek osatutako epaimahaiak era-
baki du saria Felix Etxeberriari ematea, “bere ekimen eta izaera
ekintzaileagatik, bai eta bizitza eta ibilbide profesionalean xede
hartu dituen helburuak lortze aldera hainbeste lagunen lanki-
detza eta talentua erakartzeko, motibatzeko eta inplikatzeko
gaitasuna erakusteagatik ere, beti euskara eta euskal kultura
ardatz izanik”.

Epaimahaiak Felix Etxeberriaren figura azpimarratu du
“euskalgintzaren eta herrigintzaren erreferente gisa”, ez soilik
Elgoibarren edota Debabarrenean, baita eskualdetik kanpo ere,
“etengabeko konpromisoa eta ahalegina eta erabateko dedika-
zioa erakutsiz, beti ere musu-truk eta eskuzabaltasunez jokatuz”.

Azaroaren 9an jaso zuen errekonozimendua Parapanek,
Mendaroko San Agustin Kulturgunean egindako sari banaketa
ekitaldian.

Debegesa garapen agentziak sustatu eta antolatzen du urte-
ro Gure Balioak Saria, 2010. urteaz geroztik; Debabarreneko
eskualdean pertsona edo entitate batek bere ibilbidean zehar
sustatu dituen giza balioei aitortza egitea du xede. Saria jaso
duen zortzigarren pertsona da Etxeberria. 2013ko edizioan
Carmelo Urdangarin debarrak jaso zuen errekonozimendua.

FFeelliixx  EEttxxeebbeerrrriiaa  eellggooiibbaarrttaarrrraakk  jjaassoo  dduu  GGuurree  BBaalliiooaakk  SSaarriiaa  22001177,,  
““eeuusskkaarraarreenn  aallddee  eeggiinnddaakkoo  iibbiillbbiiddee  lluuzzee  eettaa  eemmaannkkoorrrraaggaattiikk””

ALBISTEAK



“Barruan giro” izenburupean, 2017-
2018 udazken-negurako kultur egitarau
oparoa iragarri du Itziarko Auzo
Udalak. Azaroaren 1ean abiatu eta
Santa Ageda bezperara bitartean, izaera
ezberdineko ekimenak egingo dira,
ondarea, energiaren kontsumoa, umo-
rea, mendizaletasuna edota heziketa
emozionala bezalako gaiak oinarri har-
tuta.

Egitarauaren baitan dator, adibidez,
abenduaren 1ean (ostirala) Elorrixako
Lauhaizeta Elkartean Kataluniako pro-
zesuari buruz egingo den hitzaldi irekia
eta afari-solasa. 19:30ean emango diote
hasiera.

Abenduaren 7an, Lasturko
Tabernan “Irri Par Txou” antzezlana
eskainiko da, 22:00etan. Eta, besteak
beste, abenduaren 15ean (ostirala), Keu
Agirretxea eta Jon Gurrutxagaren kon-
tzertua izango da Burugorrin,
22:00etan.

12

LABURRAK

Agirre jauregiko bi altzari (inperio
estilokoak) zaharberritzeko lanak aza-
roaren 13an hasi ziren. Eta prozesua
bertatik bertara ezagutzeko aukera
eskaini zaie herritarrei, ate irekiak anto-
latu baitira azken bi ostiral hauetan.

Duela urte batzuk, Debako Udalak
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak akor-
dio bat sinatu zuten. Akordio horretan,
Udalak Agirre jauregiko antzinako
altzariak garbitu ondoren, Aldundiak
altzari horiek Gordailuko instalazioe-
tan zaindu eta gordetzeko konpromi-
soa jasotzen zen. Era berean, sinatutako
akordio horren arabera, Debako
Udalak urtero bere gain hartuko ditu
altzari horietako bat eraberritzeko gas-
tuak, hori egin eta gero Agirre jaure-
gian berriro kokatu ahal izateko.

Aurrekontua eskatu ondoren, aur-
ten bi altzari eraberritzea erabaki du
Udalak eta helburu horrekin abiatu
dira azaroko zaharberritze-lanak. 

Agirre jauregiko erakusketa gelan
dihardute lanean –tartean da Goizane
Aizpurua debarra ere – eta urtea amai-
tu aurretik altzariak beren jatorrizko
lekuan kokatuta egotea espero dute. 

AAzzaarrooaann  aabbiiaattuu  ddiirraa  AAggiirrrree  jjaauurreeggiikkoo  iinnppeerriioo

eessttiillookkoo  bbii  aallttzzaarrii  zzaahhaarrbbeerrrriittzzeekkoo  llaannaakk

Azaroaren 11n estreinatu zuten
“Martin Zalakain” ikuskizuna,
Bilboko Arriaga antzokian. Pio Baroja
idazlearen “Zalakain abenturazalea”
eleberria oinarri hartuta, Juan Antonio
Urbeltzek gidatutako dantza eta
antzerki lan berria da, Artedrama arte
eszenikoen plataformarekin elkarlane-
an egina.

Euskal Herri osoko dantzariak
bildu ditu Argiak ikuskizun honetan,
eta Gure Kai taldeko kideak ere
badaude parte-hartzaileen artean.

Bilboko estreinaldiaren ostean,
emanaldi gehiago dituzte aurreikusi-
ta. Abenduaren 16an eta 17an, adibi-
dez, Donostiako Victoria Eugenia
antzokian izango dira.

GGuurree  KKaaii  ddaannttzzaarrii  

ttaallddeekkoo  kkiiddeeaakk  ““MMaarrttiinn

ZZaallaakkaaiinn””  iikkuusskkiizzuunneeaann

Beiruteko (Libano) Loopstache
musika taldearen “All I need is you”
abestiaren bideoklipa saritu berri dute
Scopifest jaialdian (Iruñean). Aitor
Oñederrak zuzendu eta sortutako ani-
maziozko bideoklipa da. 300 euroko
sariaz gain, bere bideoklipa hilabetez
MTV telebista katearen programazioan
txertatzea ere lortu du.

Euskal Herriko nahiz atzerriko beste
hamaika jaialditan ere proiektatu dute
“All I need is you”, baita Oñederraren
beste lan batzuk ere, “About politics”
ezaguna esaterako.
www.onederra.com-en daude ikusgai.

BBiiddeeookklliipp  oonneennaarreenn

ssaarriiaa  AAiittoorr  OOññeeddeerrrraarrii
KKuullttuurr  eeggiittaarraauu  bbeettee--bbeetteeaa  pprreessttaattuu  dduuttee

IIttzziiaarrrreenn  ““BBaarrrruuaann  ggiirroo””  iizzeennppeeaann
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“Deban zinea nahi duzu?”. Galdera horri erantzuna eman
nahian, joan den irailaren 29an zineforuma sortzeko lehen
bilera baterako deialdia egin zuten Debako Kultur Elkartean.
Herritar ugari bildu ziren hitzorduan. Herrian zinema komer-
tzialik ez dagoela kontuan hartuta, eta zerbitzu hori faltan
botatzen dutela nabarmenduta, hutsune hori betetzeko hel-
buruarekin sortu dute Deba Zine Klub Elkartea.

Herritar boluntarioek osatu dute elkartea. Beharrezkoak
ziren tramiteak egin, zuzendaritza taldea osatu eta dagoene-
ko elkarteen erregistroan izena emana du elkarteak. Kultur
Elkarteak lizentzia bat eskuratu du zine proiekzioak eskaini
ahal izateko; muga batzuk dauzka, ordea, lizentzia horrek.
Produktora kopuru jakin bat hartzen du aintzat, eta eskainiko
diren filmen zabalkundea ere modu zehatz batean egin behar
da. Alegia, Kultur Elkartean eskainiko diren emanaldien berri
izateko interesa dutenek Zine Klub Elkarteko kideren bati

euren telefono zenbakia eman beharko diote –whatsapp talde
bat sortu dute propio informazio hori trukatzeko– eta, beste-
la, emanaldiren batera hurbilduta ere eman dezakete izena
egitasmoan. Kultur Elkarteko iragarkien taulan ere jakinara-
ziko dituzte zine proiekzioak.

Urriaren 29an izan zen lehenbiziko emanaldia, eta azaroa-
ren 12an bigarrena. Bi astean behin egin nahi dituzte saioak,
igande arratsaldeetan, Kultur Elkarteko areto nagusian
–18:30-19:00ak inguru burutuko dira–.

HHaammaabboosstteeaann  bbeehhiinn  

eesskkaaiinniikkoo  ddiittuu  eemmaannaallddiiaakk

ZZiinnee  KKlluubb  EEllkkaarrtteeaakk

Azaroan hasi dira Astillero eta Osio berrurbanizatzeko
lanak. Udalak jakinarazitakoaren arabera, obren aurrekontua
330.000 euro ingurukoa izango da eta Asfaltos y
Construcciones Morga S.L. enpresak burutuko ditu lanak. 

90 metro luze den Osio kalean asfaltoa berrituko dute, eta

etxe blokeen aldameneko espaloia zabaldu nahi dute. Astillero
kalean, berriz, 140 bat metro oinezkoentzako egokitu nahi
dituzte –Astillero kaleko 16 eta 32 zenbakien arteko kale zatia–.

Lan guztiak bospasei hilabetean bukatzea aurreikusten du
Udalak.

AAssttiilllleerroo  eettaa  OOssiioo  kkaalleeaakk  oobbrreettaann



Bilboko pare bat saltokitan ikusi
dugun irudi bitxiak harrituta utzi gaitu.
Paper batean idatzitako 58 zenbaki
handi bat eskegi dute dendetako
paretetan. Euliak uxatzeko balio
omen du metodo honek.

Intsektizidaren alternatiba diren
metodo ugari daude, baina sekula ez

genuen horrelakorik ikusi. Paper bat
hartu, 58 zenbakia idatzi eta paper hori
paretean jarri. Hain sinplea den meto-
do horrek euliak uxatzen omen ditu. 

Jatetxe bateko arduradunak kon-
tatu digu jatetxea paperez beteta
dutela: jangelan, barran, sukalde-
an… eta haiei funtzionatu egin omen

die. Esaten da 58 zenbakiak efektu
optiko berezi bat sortzen duela eulien
begietan, eta ama-
raun erraldoi bat ikus-
ten ei dute. Hala ere,
teknika honek ez
omen du inolako
oinarri zientifikorik.

Irailaren 24an Kilometroak jaialdia
ospatu zen Oñatin. 4. mailako ikasleek
ikasbidaiarako dirua lortzeko, Oñatira
joateko bi autobus antolatu zituzten.
Debatik goizeko 9:00ak aldera irten
ziren eta iluntzeko 19:30ean itzuli.

Dakizuenez, Kilometroak Gipuzkoako
ikastolei laguntzeko urriko lehen igan-
dean egiten den egun osoko jaia da.
Aurten, ordea, irailaren azken igan-
dean, irailaren 24an, egin zen hitzor-
dua, Oñatiko ikastolaren alde.

Aurten, aurreko urteetan egin ohi
den bezala, hainbat gunez osatutako
ibilbide bat prestatu zuten eta egun

osoan zehar kontzertu eta ikuskizun
ugari izan ziren.

Ekitaldiari 9:30ean eman zioten
hasiera. Lau gune ezberdin egon ziren:
Ikastola, San Martin (Haurren Hiria),
Asentzio gunea eta Berezoa gunea.
Bakoitzean hainbat ekintza egiteko

edo ikuskizun desberdinak ikusteko
aukera zegoen: Udaberri Dantza
Taldea, Herrixa Kantuan, Oihan Vega,
Egurra ta Kitto, Erronka, 3txulo, Arkada
Social, Anje Duhalde… Ibilbidean zehar
Ttek Elektrotxaranga, Kalejira perkusioa,
dultzaineroak, txarangak, trikitilariak,
Sakatu Elektrotxaranga, EH Btukada
Feminista... aritu ziren.

Mendatako ikasleek aukera bikai-
na izan zuten Oñatira joan-etorria
lasai-lasai autobusean egiteko,
hango ekitaldietan alaitasunez eta
sutsuki parte hartzeko eta lagunekin
gozatzeko.
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Mendata ikastetxeko tutoreek
euren geletako ikasleen gurasoekin
ikasturte hasierako bilera egin zuten
urriaren 4an. Tutore bakoitzak bere
gelan egin zuen bilera. 

Bilkura hauek bi txandatan egin
ziren: arratsaldeko 18:00etan 3. eta 4.
mailetan, eta 19:00etan 1. eta 2. mai-
letan. Eta tutore bakoitzak ikasturtea-

ri buruzko honako informazio hau
eman zien gurasoei: 

-Ikasturteko egutegia eta ordute-
gia, ikastaldearen ordutegia, ebalua-
zioak (datak, irizpideak…), irteera
pedagogikoak, ekintza osagarriak,
tutorearen ordutegia, euren seme-ala-
ben hutsegiteak justifikatzeko agiriak…

-Ikastetxeko proiektuak: Agenda

21, IKT proiektua, Euskararen
Normalkuntzarako Plana, Irakurketa
Plana…

-Jangelako zerbitzua eta bere
funtzionamendua.

Gurasoen zalantzak argitu eta
haiek egindako galderei erantzun
ondoren, tutoreek amaitutzat eman
zuten bilera.

Ikasturte hasierako bi lera gurasoekin

Ba al zenekien?

58 zenbakiak eul iak uxatzen ditu

Mendatako ikasleak Kilometroak jaialdian

Berriketan 

Gaztea
2017ko azaroa

Mendata BHI-ko Prentsa Tailerrean Sortua



Zergatik erabaki zenuen tenisean aritzea?
Inguru hauetan ohikoa ez den kirol bate-
an aritu nahi nuelako eta tenisari buruz
jakin nuenean probatzeko gogoa izan
nuelako.

Non eta zenbatero entrenatzen zara?
Azpeitian egiten ditut entrenamenduak
eta ordutebete eta erdiz aritzen naiz
bertara joaten naizen bakoitzean.
Entrenamendu saioak asteazken eta
ostiral arratsaldeetan izaten ditut, baita
larunbat goizetan ere.

Zenbat aldiz parte hartu duzu lehiaketetan?
Ez daukat oso argi, baina 20 bat izan
daitezke, gutxi gorabehera.

Irabazi al duzu txapelketarik?
Gogoratzen dudanaren arabera, 5 bat
aldiz geratu naiz txapeldun postuan.

Zure adin berekoekin jokatzen duzu?
Nagusiagoekin jokatzen dut, 15-16 urte-
koekin. Partidak jokatzeaz gainera, adin
berekoekin entrenatzen naiz.

Beste kirolen bat alboratu behar izan duzu

tenisean aritu ahal izateko?
Bai, futbola, pilota eta atletismoa utzi ditut.
Pena pixka batekin laga nituen, baina teni-
sa nahiago nuela konturatu nintzen.

Entrenatzailea daukazu edo bakarrik ari-
tzen zara?
Entrenatzaile bat dut, Euskadiko txapelke-
tan irabazle izandakoa duela zenbait urte.

Noiztik jokatzen duzu tenisean?
Sei urterekin hasi nintzen Elgoibarren, eta
Azkoitian ibili nintzen ondoren. Orain, gau
egun, Azpeitian entrenatzen naiz.

Etorkizunean teniseko profesionala izatea
eta hortik bizitzea gustatuko litzaizuke?
Bai, noski. Asko gustatuko litzaidake, baina
ez da hain erraza.

Zein da zure tenis jokalari gustukoena?
Zergatik?
Bi jokalari ditut gustuko; batetik Nadal, oso
azkarra baita eta, bestetik, Federer, jolas-
teko orduan duen “klaseagatik”. Bietatik
bat aukeratu beharko banu, Federer
aukeratuko nuke.
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Jon
Gand i a ga

“Inguru haue tan

oh ikoa ez den k i ro l

ba t proba tu nah i

nuen e ta ur t eak

daramatza t t en i s ean”

DBHko hirugarren mailako Jon Gandiaga ikaslea elkarrizketatu dugu
oraingoan. Tenisean aritzen da gaztea eta kirol horri buruzko galderak
egin dizkiogu. Bere zaletasuna, entrenamenduak, txapelketak... izan
ditugu hizpide.

E
lk
a
rr
iz
k
et
a



Zer moduz Gaztelekuan
lehenbiz ikoz?

Ikasturte hasiera dela eta, 1.mailako ikaslee-
kin elkartu gara, euren Gaztelekuko lehe-
nengo egunaren esperientziari buruzko gal-
dera batzuk egiteko. Hona hemen gure gal-
derak eta haiek emandako erantzunak:

1.- Zer moduzkoa izan zen ongietorria?
2.- Gustatu al zitzaizun?
3.- Ordu asko ematen al dituzu bertan?
4.- Gaztelekuko zerbait aldatuko zenuke? Hala
bada, zergatik?
5.- Hezitzaileak jatorrak al dira?
6.- Ordutegiarekin ados al zaude?
7.- Gaztelekua toki onean dagoela uste al
duzu?
8.- Egin behar dituzuen ekintzen inguruko infor-
mazioa lortu al duzu?

Inkesta

Denbora-Pasak

MMaarrrraazzkkeettaa  aarriikkeettaakk

laguntzaileak:

Debako Udala

babesleak:
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1.- Oso ona.
2.- Bai, asko.
3.- Bai, asko.
4.- Bai, Wii-a Play-arengatik aldatuko
nuke, gehiago gustatzen zaidalako.
5.- Bai.
6.- Bai.
7.- Ez.
8.- Bai.

1.- Oso ona.
2.- Bai.
3.- Bai, nahiko.
4.- Ez.
5.- Bai.
6.- Bai.
7.- Pixka bat urruti dago.
8.- Bai.

Ane Cas t i l l o

Jon Ander Osa

1.- Oso ona.
2.- Bai.
3.- Bai.
4.- Bai, Wii-a Play-arengatik aldatuko
nuke, gehiago gustatzen zaidalako.
5.- Bai.
6.- Bai.
7.- Ez, urruti dago.
8.- Bai.

Iba i Beñaran



Prentsa tailerra 2017-2018

Goretti Unanue, Lorena Ladera, Elene Molina, Paula Del Olmo, 
Kimetz Etxabe, Enaitz Goikoetxea, Unax Arrizabalaga, Itziar Egaña, 
Maria Mendoza, Naroa Etxeberria, Alaitz Albizu eta Unax Urteaga.

Koordinatzailea: Tomas Ramos
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TTxxiisstteeaakk

Gorka Ayas tuy

1.- Ona.
2.- Bai.
3.- Ez asko.
4.- Ez.
5.- Bai.
6.- Bai.
7.- Ez.
8.- Ez.

1.- Oso ona.
2.- Bai.
3.- Bai, nahiko.
4.- Ez.
5.- Bai.
6.- Beranduago itxi beharko litzate-
keela uste dut.
7.- Ez, urrutiegi dago.
8.- Oraindik ez.

Julen Rodr i gue z

1.- Ona.
2.- Bai.
3.- Egunero egoten naiz bertan.
4.- Bai, billarra jarri beharko lukete.
5.- Bai.
6.- Ordu gutxiegi direla uste dut.
7.- Urrutiegi dagoela esango nuke.
8.- Ez.

1.- Ona.
2.- Bai.
3.- Bai.
4.- Ez.
5.- Bai, oso jatorrak.
6.- Bai.
7.- Ez.
8.- Bai.

Haizea Zub imend i

Luc i a Mad inaJune L i zar zaburu

1.- Ona.
2.- Bai.
3.- Ez asko.
4.- Ez.
5.- Bai.
6.- Bai.
7.- Ez, urrutiegi dago.
8.- Ez, oraindik ez.

Hippy itxurako gazte iletsua denda batean

sartu da:

-Praka bakeroak nahi ditut.

-Nolakoak nahi dituzu, udakoak ala 

negukoak, oso estuak ala zabalak?

-Jantziak daramazkidan bezalakoak.

-Barkatu, baina hemen saltzen ditugunak

garbiak daude denak...

-Ama, ama!

-Zer nahi duzu, seme?

-Bakarrik esan nahi nizun ez duzula dirurik

gastatu beharko ikastolako liburuetan

hurrengo urtean.

-Eta hori? Bekaren bat eman dizute ala?

-Maila errepikatuko dut eta...



18

ZERBITZUAK

XII. Tene Mujika Beka

Ikastaroak KZgunean

AZAROAK 24, OSTIRALA
-18:30. “Beldur barik” topaketa. Lehiaketaren
sari banaketa, Agirre jauregiko ispiluen gelan.
-19:30. Azken ostirala. Euskal preso eta iheslari poli-
tikoen eskubideen aldeko elkarretaratzea, plazan.
-19:30. Hitzaldia: “Zer da Goiener?”. Burugorri gai-
nean. Itziarko Auzo udalaren ekimenez antolatua.

AZAROAK 25, LARUNBATA
-12:30. Santa Zeziliako kontzertua (Debako
Musika Banda). Elizako klaustroan.
13:00. Emakumeenganako indarkeriaren aurka-
ko elkarretaratzea, Foruen plazan.
-21:00. Afari herrikoia, Arrano elkartean. Gazte
Asanbladaren urtemugaren baitan antolatuta.

AZAROAK 26, IGANDEA
-8:30. Mendi irteera, Burdin Kurutz M.T. eta
Luzarok antolatuta. Harrikutz (Urkulu-Araotz).

AZAROAK 28, ASTEARTEA
-19:00. Helduentzako antzerki emanaldia:
“Molestias Clównicas”. Agirre jauregian.
-19:00. Hitzaldia: “Familia mota ezberdinak”.

AGENDA
Alberto Ruiz de Alegria. Kultur elkartean.

AZAROAK 30, OSTEGUNA
-18:00. Mahai-ingurua. “Bertso txapelketako
entzuleak prestatzen”. Kultur  Elkartean.

ABENDUAK 1, OSTIRALA
-19:30. Hitzaldi-Afaria: Kataluniako Prozesua,
Elorrixako Lauhaizeta Elkartean. 
-21:30. Antzerkia: “Bihotz salataria”, Gaztetxean.

ABENDUAK 2, LARUNBATA
-17:30. Gozatu Euskara Ahoan eta kale neurketa,
plazan. Arratsaldean: Euskaraokea, Gaztelekuan.
-22:00. Bertso afaria, Arrano Elkartean. Julio Soto
eta Arkaitz Estiballes bertsolariekin (20 euro).

ABENDUAK 3, IGANDEA
-Euskararen Nazioarteko Eguna. Ikus Deban
antolatutako egitaraua kontrazalean.

ABENDUAK 7, OSTEGUNA
-22:00. Antzerkia: “Irri Par Txu”, Lasturko taber-
nan. Itziarko Auzo udalaren ekimenez.

Abian jarraitzen du Tene Mujika bekak.
Debako Udalak egin du deialdia, Elkar ar-
gitaletxearen laguntzarekin, Euskal Herriko
historia hurbilaren ezagutza zabaldu eta
gure literatura aberasteko helburuarekin.
Lanak 2017ko abenduaren 11 baino lehen
artxiboa@deba.eus helbidera bidali beharko
dira. Informazio gehiagorako: www.deba.eus.

KZguneak arratsaldeko ordutegia izango
du azaroan eta goizez arituko da abenduan.
Hainbat ikastaro eskainiko dira: Google
aplikazioak zure kudeaketa pertsonalerako,
Libre Office Calc., Libre Office Impress...
Informazio gehiagorako: deitu 943 02 36 29
telefono zenbakira edo kontsultatu
www.kzgunea.eus ataria.

Animadeba Gortina Lehiaketa

Gortina lehiaketaren IX. edizioa antolatu du
Debako Udalak eta lan saritua Animadeba
2018 animazio zinema jaialdia iragartzeko
erabiliko da. Lanak aurkezteko epea aben-
duaren 15ean amaituko da. Informazio gehia-
gorako jo Debako Udaleko Kultura Sailera.

Zalduegi: abenduak 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21.

Burgoa Zuazo: azaroak 24, 25, 26.

abenduak 4, 5, 6, 7.
ZALDUEGI: abenduak 9 eta 16

BURGOA ZUAZO: azaroak 25 eta abenduak 2





EUSKARAREN ASTEA

Azaroak 30, osteguna

18:00: “Bertso txapelketako entzuleak prestatzen”, mahai-ingurua. Kultur Elkartean.

Abenduak 1, ostirala
21:30: “Bihotz salataria”, antzerkia. Gaztetxean.

Abenduak 2, larunbata
17:30: “Gozatu EUSKARA AHOAN” eta kale neurketa. Foruen plazan.

Arratsaldean: Euskaraokea. Gaztelekuan.

Abenduak 3, igandea
12:00: “11 egun euskaraz” ekimenaren aurkezpena. Agirre jauregiko ispiluen gelan.

13:00: “Gozatu EUSKARA AHOAN” eta kale neurketa. Foruen plazan. 
Jolasak Kolore Anitzen eskutik.

17:00: “Hurrak eta lapurrak” animaziozko filma. Kultur Elkartean.

19:00: “Pikadero” filma. Kultur Elkartean.

**Antolatzaileak: 
Gazte Asanblada, Gaztelekua, Zuhatza Euskara Elkartea eta Debako Udala.

EUSKARAK 365 EGUN!!


