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UDAN ZER AUKERA 
EMATEN DIEGU SEME-ALABEI?
Gure ume garaietatik asko aldatu da gizartea. Batzuek diote onerako dela. Besteek txarrerako. 
ZEBARRIn oso baikorrak gara, baina onartu behar dugu oso zaila dela umeentzat eta guretzat 
udako denbora betetzea, denbora hori aprobetxatzea. Horregatik, grabagailua atera eta kalera 
irten gara, galdera hauek egiteko: Etxebarriko gurasoak nola moldatzen zarete umeekin udan? 
Zein alternatiba dituzte umeek? Zerbait aldatuko zenukete? Instituzioek laguntza nahikorik 
eskaintzen al dute? Hona hemen erantzunak:

Alfredo (46 urte)

Nik seme bat daukat, 3 urtekoa. Nire ka-
suan ez daukat laguntzarik, ezin dut aito-
na-amonekin utzi, jende askori gertatzen 
zaion bezala. Horregatik, aurten 3 urteko 
umeentzat udalekurik ez dagoenez gero, 
udaleku pribatura apuntatu behar izan 
dut, “Academy St. George Leioa”.

Guraso batzuek beste aukera batzuk hart-
zen dituzte: oporrak eskatu, eszedentziak 
eta abar, oporretan umeak zaintzeko.

Egora honi irtenbidea aurkitu behar dio-
gu, ala kontziliazio alde batera utzi behar 
dugu?

Aitak uztailean oporrak hartzen baditu 
eta amak abuztuan, noiz egoten garen 
elkarrekin?

Aldatuko nukeen lehenengo gauza izan-
go litzateke udalekuak 3 urtetik aurrera 
jartzea, Galdakaon edo Basaurin bezala. 
Eta ahal badu ordutegia luzatu.

Nik uste dut Etxebarriko udaletxeak ema-
ten dituela diru-laguntzak baina egia ez 
daukat informazio handirik.

Irene (39 urte)

Ni bakarrik bizi naiz, nire alabarekin. 10 
urte dauka eta 4. mailan dago. Aurten, zo-
ritxarrez, edo zorionez kasu honetan, lan-
gabezian nago, orduan ez daukat arazorik. 
Hala ere, ez nago lasai. Posiblea da lana 
aurkitzea uda honetan eta orduan bai, 
arazoak edukiko ditut. Kasu horretan, nire 
gurasoekin bidali behar izango dut herrira. 
Hemen ez daukat inor nire alaba uzteko 
nik lan egiten dudan bitartean. Eta noski, 
langabezian nagoenez, ez daukat dirurik 
pertsona bati ordaintzeko nire alabarekin 
egoteko. Baina beno, ondo begiratuta, ez 
daukadanez lanik eta nire alabarekin egon 
ahal izango naiz. 

Bestalde, aukera ona ahal izango litzateke 
eskola irekita egotea uda osoan. Ordutegia 
berbera izango litzateke eta jantokia egon 
beharko luke. Umeak animatzeko talde 
bat egongo da (ZIBA bezala). Jarduerak 
izan ahal dira kiroletakoak, sormenekoak, 
irakurketak, etxerako lanak egitea…

Umeak joan ahal izango dira egun soltee-
tan, aste osoan, hilabete osoan, eta abar.
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Aitziber (42 urte)

Bi alaba dauzkagu, bikiak dira. Zortzi urte 
dauzkate eta Kukullagan ari dira ikasten.

Udaro arazoa berbera edukitzen dugu, zer 
egingo dugu gure alabekin? Nire senarrak 
eta biok ekainean eta uztailean lan egiten 
dugu; hark lantegi batean Durangon eta 
nik bulego batean Bilbon. Gure oporrak 
abuztuan izaten dira normalean.

Ekaineko astea azkenean, gure familiari 
uzten dizkiogu gure alabak; gehienetan, 
amonengana eramaten ditugu.

Etxebarrin badira alternatibak. Guretzat 
udalekuak onena dira. Udalekuak Uztai-
lean hasten dira, oso dibertigarriak dira: 
jolasteak egiten dituzte, igerilekura joaten 
dira, mendira ere; gure alabak oso pozik 
daude udalekuan.

Nik ulertzen dut ekainean neska-mutilak 
nekatuta daudela eta deskantsatu behar 
dutela; liburuak txoko batean uzten edo 
San Juanetan, sutara botatzen dituzte. 

Orain, guraso biek lan behar dute eta hau 
zaila da gure seme-alabekin egotea. Nire 
lanean zortzi eta erdietatik hiruetara lan 
egiten dut, orduan nik arratsaldeetan aske 
nago eta gure alabekin egon ahal naiz. 

Udalekuak amaitzen dira goizean. Hau 
arazo bat da konpontzeko Etxebarrin.

Etxebarrin udalekuak oso merkeak direla, 
uste dut, baina besteak, ez dakit. Maiat-
zean gure alaben izena ematen dugu 
eta ekainean ordaintzen dugu ehun eta 
hamar euro neska bakoitzagatik.

Ana (47 urte)

Bi alaba daukat. Batak 7 urte ditu, besteak 
1. Bigarrena jaio arte, ondo moldatzen 
ginen. Handiena nire gurasoen etxean uz-
ten genuen edo beste familiarekin, baina 
aurten, nire alaba txikia heldu da eta hori 
amaitu da. 

Orain jolastu behar dugu gure oporren 
egutegiekin. Adibidez, haur-eskola eta es-
kola amaitzen direnean, ekainaren amaie-
ran, 26tik aurrerako egun horiek nire 
senarrak hartuko ditu. Gero, uztailean, 
bulegoan eszedentzia eskatuko dut, nire 
alabekin egoteko, eta abuztuan, zorionez, 
nire senarrak eta biok oporrak dauzkagu.

Baina, noski, urte honetan, horrela. Dato-
rren urtean ez dakit zer egingo dugun.

Badaude udalekuak nagusiarentzat, baina 
txikiarentzat ez dago ezer...



Miren Itziar (42 urte)

Nik alaba bat daukat. Nire kasuan lanaldia 
aldatu behar dut: egun batzuetan nire 
amak zaindu behar du eta beste batzue-
tan nire alabak nire aita-amaginarreba-
rengana joan behar izaten du. Momentu 
honetan beste aukera batean ari naiz 
pentsatzen. Nire lehengusinak ez dauka 
lanik eta gainera euskaraz oso ondo hitz 
egiten duenez, proposamena egingo diot; 
baina soldata ordaindu behar diot.

Nik bakarrik lanaldi erdiz egiten dut lan, 
bestela ezin dugu nire alaba eskolatik har-
tu egunero eta, gainera, beste pertsona 
bati ordaindu behar diot ez daukadalako 
beste aukerarik.

Nik uste dut kasu batzuetan diru-lagunt-
zak beharrezkoak direla pertsona batzuei 
laguntzeko.

Mikel (40 urte)

Arazo handi bat daukat udako oporretan 
nire umeekin. Bi dauzkat, baina tira, han-
diena libre doa…ostegunero ingeleseko 
klasera joaten da bere maila hobetzera… 
Amaitu eta gero etxera doa zuzen-zuzen 
jatera eta, ondoren bere gelan sartzen da 
bere burua ondo apaintzera.

Baina txikiarekin… Hortxe dago arazoa, 2 
urterekin ez dago ezer egiteko “kanpoan”. 
Lagun eta auzoko batzuk nire kasu berean 
daude eta horregatik alternatiba edo pro-
posamen original bat egingo dugu udan: 
elkarte bihurtuko gara eta pertsona bat 
kontratatuko dugu uztail osoan 9:00etatik 
14:00etara gutxienez gure umeei lagunt-
zeko, zaintzeko eta abar….

Gure ustez, lekua ez da arazoa momentu 
horretan, ikastetxea hutsik egongo baita, 
klaseak libre egongo dira eta ziur gaude 
eskolako jendeari edo udaletxeari eskatu 
ahal izango dizkiegula gelak, komunak, 
officea… Umeak izango direnez ez da 
beharrezkoa leku oso handia. Batzuk uste 
dute diru-laguntza batzuk egongo direla: 
kontratatzeko, janaria erosteko, bidaiak 
egiteko… Baina oraintxe bertan ez da 
garrantzitsuena. Elkarrekin ordainduko 
ditugu kostu guztiak.
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Uda gainean 
dugu eta, 
urtero beza-

la neguko arropak eranzten 
ditugunean, gure azala zuri-
zuria dagoela ikusten dugu. 
Berehala beltzaran egon nahi 
dugu eta horretarako, eguz-
kia irteten den lehenengo 
egunean, bainujantzia ipini 
eta eguzki bila abiatzen gara 
alai. Baina ondo dakizuenez, 
horrela lortzen dugun baka-
rra  gure azala gorri jartzea 
da, erre zaigun seinale adie-
razgarria. Hau gertatzea nahi 
ez baduzue, jarrai iezaiezue 
gure aholkuei, ez zaizue 
damutuko.

Lehenengo eta behin, 
komeni da gogoratzea 
eguzkia hartzera joan 
baino lehen, azale-
rako egokia den 
eguzkitako krema 
babesgarria ema-
tea egun guztiz 
ezinbestekoa 
dela. Gainera, ez 
da ahaztu behar 
eguzkitan gau-
dela, bi ordurik 
behin errepika-
tuko dugula 
ekintza hau. Hori 

bai, eguzkitara joaten garen 
lehenengo egunean ez pa-
satu! Eguzkia apurka-apurka 
hartu behar da, ordu gutxi-
rekin hasi, eta 
egunez egun 
hauek luzatzen 
joan.

Eguzkitako 
betaurrekoak 
eta burua ba-
besteko txanoa 
edo kapela oso 
garrantzitsuak 
dira burua eta 
begiak oso atal 
sentsibleak baitira. Horiek 
erabili ezean, ondorioak 
larriak izan daitezke. Alde 
batetik, buruko min handia 
eragin diezaguke hainbeste 
ordu eguzkitan egoteak eta 
bestetik, gure begien azala 

oso fina denez, izan 
ditzakegun erredurak 
benetan larriak izan 
daitezke.

Bestalde, uda guztie-
tan gertatu ohi da 

jendea bero han-
diko egunetan 
deshidratatzen 

dela. Hori gerta 
ez dadin, badaki-

zue likido asko edan behar di-
rela. Gainera, likidoak hartuta 
gure azala ez zaigu hainbeste 
lehortuko. Denok dakigunez, 

eguzkiak azala erabat lehort-
zen du eta honen ondorioz, 
zimurrak ateratzen zaizkigu, 
baita azala zuritu ere.

Bukatzeko, ezin ahantzi de-
zakegu eguzkia hartzean oso 
kontuan hartu behar dugula 
ordutegia ere. Eguerdiko or-
duetan, 12etatik 4etara hain 
zuzen, eguzkiak gogorrago 
jotzen du, horregatik erredu-
rak errazago gerta daitezke 
eta, zer esanik ez, larriagoak 
ere bai. Hortaz, ez da komeni 
ordutegi horretan eguzkitan 
egotea.

UDAN EGUZKIA MODU EGOKIAN 
HARTZEKO GOMENDIOAK



Aurretik emandako aholkuak 
praktikan jartzeko, eguzkia bakarrik 
falta zaigu. Udaro milaka euskal herri-
tar eguzki bila abiatzen gara zenbait 
opor lekutara. Autoz, autobusez, 
hegazkinez … Baina askotan bidaia 
hauek hain ongi planifikatu ez dire-
lako edo bat-batean atera zaizkigu-
lako, desastre hutsak izaten dira. 

Ikus dezagun, bada, zer egin ahal 
dugun gure bidaiak amaiera pozgarria 
eta zoriontsua izateko. 

Lehenengo, erabaki behar dugu auke-
ratutako opor lekura joateko zein 
den garraiobiderik egokiena. Behin 
hau erabakita, guk hurrengo gomen-
dio hauek emango genizkizueke:
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Nahiago baduzue autobusez joan, ez ahaztu 

maletetan izena jartzea. Horrela maleta galtzea 

saihestuko genuke. 

Bidaia luzetxoa bada, 

eraman zerbait entrete-

nitzeko, adibidez, gurut-

zegramak, aldizkariak, 

musika… Zorabiatuz 

gero, abiatu baino 

ordu bat lehenago 

har ezazue zorabioen 

kontrako pilula bat 

eta, badaezpada, 

plastikozko poltsa 

batzuk sartu poltsoan 

azkenean gonbitoa egin behar baduzue.
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Autoz joatea aukeratu baduzue, ezinbes-
tekoa da abiatu baino lehen autoa taile-
rrera eramatea ibilgailua egoera onean 
daukagula ziurtatzeko. Pentsa ezazue 
buruhauste handia dela matxuraren ba-
tengatik errepide erdian botata geratzea. 

Bidaia aldez aurretik 
ondo prestatzea ere 
oso inportantea da. 
Nondik joango garen 
argi edukitzeak asko 
lagundu ahal digu ez galtzeko, esaterako. 
Honez gain, beti lagungarria izaten da 
eguraldiaren iragarpena ezagutzea, ez 
baita berdina bero handiarekin abiatzea 
edo izugarrizko udako ekaitzekin. Eta 
azkenik, gogoan izan gomendagarria 
dela bi edo hiru ordurik behin atsede-
na hartzea. BIDAIA ON!

Garraiobiderik gustukoena hegazkina 
bada, gogoratu gaurkotutako pasaportea 
eraman behar duzuela. Bestalde, kon-
trolatu maleten pisua, zeren oso maleta 
pisutsuak eramaten badituzue, aparteko 
zerga batzuk ordaindu behar izango ditu-
zuen. Gainean maleta txiki bat eramatea 
ere interesgarria izan daiteke, horrela 
behar-beharrezkoak diren gauzatxoak 
eskura eduki ahal dituzue eta.

Hegaz egiteari beldur izanez gero, gure 
ustez bi aukera dituzue. Lehenengoa, 
marihuanaren eragin 
terapeutikoaz jabet-
zea eta bidaiarekin 
gozatzea. Bigarrena, 
Melendik egin zuen 
bezala, mozkortu 
baina, mesedez, is-
tilurik ez! Karkarkar!



Gaur egun herrian oraindik badaude 
baratze batzuk, adibidez Vittor gure 
ikaskidearena. San Antonion, Arbolan-
txa kalean dago.

Maiatzaren 12an hara joan ginen 
taldekide batzuk, eta Vittorrek ortu 
osotik eraman gintuen. Guk galderak 
egin genizkion eta asko ikasi genuen.
Hauek dira egin genizkion galderak:

Ruben: Noiztik daukazu baratzea?
V: Orain dela 9 urte gutxi gorabehera, baina 
lehen beste baratze bat eduki nuen saskiba-
loi zelaia dagoen lekuan.

Yolanda: Batez ere, zein barazki landat-
zen dituzu?
V: Kuiak, kuiatxoak, azenarioak eta lekak 
erein egiten ditut, eta tomateak, piperrak 
eta urazak haztegi batean ereiten ditut, eta 
landarea ateratzen denean, lurrean ipintzen 
ditut.

Nerea: Zenbat cm. eduki behar dute lan-
dareek lurrean ipintzeko?
V: 20 cm. inguru.

Esther: Leken makilak noiz ipintzen 
dituzu?
V: Landarea lurretik ateratzen denean.

Ruben: Lur sail osoa landatzen duzu, 
edo uzten duzu lekuren bat landatu 
gabe?
V: Ortu osoa landatzen dut, baina ro-
tazioa egiten dut: hau da, urte batean 
zati batean tomateak landatzen baditut, 
hurrengo urtean azak jarriko ditut han.
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Igor: Zein dira landatzeko barazkirik 
delikatuenak?
V: Tomateak eta porruak.

Unai: Ongarria botatzen duzu?
V: Satsa eta nitratoak botatzen ditut.

Kepa: Zerbait botatzen duzu barraskiloak 
eta bareak hiltzeko?

V: Bai, zerbait bota behar da. 

Elsa: Lurra udalarena da, edo partikular 
batena?
V: Pribatua da, udalak alokatzen dituenak 
kiroldegiaren ondoan daude.

Yolanda: Noiz hartzen dituzu ereindako 
eta landatutako barazkiak?
V: Barazkiaren arabera, adibidez: letxuga 15 
egunetan, piperrak eta tomateak 3 hilabete-
tan, eta porruak 6 hilabetetan.

Celeste: Noiz gonbidatuko gaituzu pipe-
rrak jatera?
V: Nahi duzuenean, gonbidatuta zaudete.

Karmentxu: Eskerrik asko Vittor, asko 
ikasi dugu.

Urtarrila

zerbak

Apirila

goldatu
babak tratatu
barazkiak
patatak

Uztaila

tomateak
kalabazinak

piperrak
pepinoak

Urria

babak

Otsaila

zerbak
letxugak
patatak

letxugak

Maiatza

babak
baratxuriak

tipulak

Abuztua

tomateak
kalabazinak

piperrak
pepinoak

Azaroa

goldatu
letxugak

baratxuriak
tipulak

Martxoa

ongarritu
goldatu

sulfatatu

Ekaina

patatak
tomateari

makila
ipini

letxugak

Iraila

tomateak
kalabazinak

piperrak
pepinoak

Abendua

zerbak
garbiketa

bildu             landatu              tratatu

Goizeko 5.urratseko taldea.
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…Janari 
 Freeeeskueeeeeeee!!!!!

patatak ahuakatea platanoak perretxikoak           tomateak    sagarrak           marrubiak 
letxuga gazta
arrautzak                                           patatak 
ahuakatea platanoak perretxikoak tomateak sagarrak marrubiak
    letxuga 
arrautzak
gazta patatak ahuakatea platanoak perretxikoak tomateak sagarrakga

zt
a

ar
ra

ut
za

k

NOLA DAKIGU ARRAUTZA BAT FRESKOA DEN ALA EZ? TOMATEAK BERDE-BERDE DAUDENEAN 
ZER EGIN DEZAKEGU? NOLA GARBITU BEHAR DITUGU MARRUBIAK? SANTURTZIKO SARDINAK EZ 
EZIK, GAINONTZEKO ELIKAGAIAK ERE LEHENENGO UNEAN BEZALA MANTENDU NAHI DITUGU. 
EZ DA GOZOA JANARIA ALFERRIK BOTATZEA. HORREGATIK, HAINBAT TRIKIMAILU ESKAINI NAHI 
DIZUEGU JAKIAK HOBETO KONTSERBA DITZAZUEN ETXEAN. BATZUK EZAGUNAK DIRA BELAU-
NALDIZ BELAUNALDI ERABILI DIRELAKO, BAINA BESTE BATZUEK ZUR ETA LUR UTZIKO ZAITUZTETE.

1. Patatak sagarren ondoan gorde. Patatei zikinkeria kendu 
behar diegu oihal heze batekin eta ondoren sagarren ondoan 
gorde behar ditugu. Izan ere, sagarrek osagai kimiko batzuk 
jariatzen dituzte. Horiei esker, patatak beranduago zahartuko 
dira eta beranduago aterako zaizkie sustraiak.

2. Ahuakatea ontzi batean gorde, tipula zati batez estalita. 
Tipula morea hartuta, juliana erara zatitu behar dugu eta ontzi 
batean sartu ahuakatea gainean jarrita, azala duen partetik. 
Ontzia estalki batez tapatu eta horrela tipulak isurtzen dituen 
partikulei esker, haren oxidazioa eta herdoiltzea berandutuko 
dira.

3. Platanoak eta perretxikoak bezalakoak egunkari paperarekin 
bilduta arinago heltzen dira, paperak kamara baten lana egiten 
baitu. Tenperatura igotzen eta mantendu egiten du. Beste alde 
batetik, platanoak etileno eta karbonozko dioxidoa isurtzen 
ditu. Horiei esker, eta hezetasuna gordetzeari esker, arinago 
helduko dira.
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4. Erabilitako botila baten goiko partea moztuz gero, estalkia 
kendura, plastikozko poltsa bat dezakegu. Orduan, dilistak, 
garbantzuak edo bestelako lekaleak sar ditzakegu poltsara 
botilaren ahotik eta ondoren, tapoiarekin hermetikoki itxi. 

5. Oturuntza handi baten ondoren itsaski egosi asko baditugu 
sobera, oihal heze batean bildu behar ditugu, ahal dela, egosi 
ditugun ontziaren barruan.

6. Tomateak buruz behera. Orokorrean tomateak bi astez 
kanpoan irauten du. Azkar heltzea nahi baduzu beharrezkoa 
da buruz behera jartzea. Ez ahaztu ez dela komenigarria ho-
zkailuan gordetzea.

7. Marrubien bizitza luzeago egiteko nahasketa bat prestatu 
behar da. Ura eta hamarren bat ozpin. Hori egin eta gero ma-
rrubiak murgildu eta lehortuko ditugu. Horrela bi astez iraungo 
dute zimeldu barik.

8. Letxuga edo uraza fresko kontserbatzeko, ogi zatitxo batekin 
gorde dezakezu hozkailuan, ogiak xurgatuko du hezetasuna.

9. Baratxuriak -edo berakatzak- zuritu eta ontzi batean oliotan 
murgilduz gero, lehen egunean bezala edukiko ditugu.

10. Maiz, tomate saltsa sobera daukagunean, galdu egiten da. 
Aholku honekin ez da gertutako: bota olio txorrotada bat edo 
irin pixka bat. Horrela, geruza bat sortuko da eta lizunik ez da 
sortuko.



11. Arrautzak galtzen bazaizkizu, hona hemen zuretzako go-
mendio aproposa: hozkailuan gordetzerakoan ez dituzu garbitu 
egin behar, oliotan igurtzi eta buruz behera gorde itzazu, pun-
tadun aldea beherantz dagoela, horrek elikagaiaren iraupena 
luzatu egingo du.

12. Beste hainbeste produktu bezala, badirudi patatak hobeki 
kontserbatzeko kartoizko kutxa bat dela onena, kasu honetan 
barrutik egunkari paperarekin estali, patatak sartu eta guztia 
piper beltzarekin zipriztindu, usteltzetik eta erraiak garatzetik 
libre egongo dira luzaroago.

13. Antzina, gazta kontserbatzeko gari artean gordetzen zuten. 
Gaur, ordea, film gardenean bildu ohi dugu lehor ez dadin, bai-
na badago beste modurik: gurineztatu eta ur gazitan bustitako 
oihalean bilduz gero lizuna agertzea eragotziko dugu.

14. Urdaiazpikoa gazi eta lehor geratu ohi zaizu? Bada, horrek 
badu konponbiderik: zirujau zaharkituen modura, zabaldu-
takoan ateratako gantza estalki ona izan daiteke; barnealdea 
kontsumitu ahal azala berriro ipini, zotz batzuekin helduta.

15. Afaria egitean nahi baino patata gehiago zuritu dituzu? 
Bada, ez bota; sartu ontzi batean urez estalita, eta hozkailuan 
gorde. Baina gero ez ahaztu hozkailuan! Lau egun inguru 
iraungo dute jateko moduan.

16. Jaietan xanpaina edatea ohikoa da, baina sarritan ez dugu 
botila amaitzen. Bada, ez bota  -pekatua da-, beste une batean 
edan ahal izango duzu botilaren ahotik koilara bat sartzen 
baduzu.

13

Eta zuk, besteren bat ezagutzen al duzu? Bidal iezaguzu euskaltegia@etxebarri.net helbidera 
eta hurrengo alean zabalduko dugu.
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Kilo bateko 2 txangurro
Tipula bat
Piper gorri bat
Piper berde handi bat
Pare bi tomate
Ogi birrindua
Gatza
Olioa
Koinaka

 

NOLA EGIN

Lehenengo eta behin txangurroa egosi behar da. Uretan gatza bota eta gero 
sartu txangurroak ur hotzetan. Irakiten hasten denean utzi hogei bat minutu 
horrela. Atera itzazu uretatik eta utzi hozten.

Hozten diren bitartean zatitu barazki guztiak eta zartaginean jarri oliba olioare-
kin batera. Sutan jarri eta barazkiak bigun daudenean edalontzi txiki bat koinak 
bota eta su eman txiskero batez alkohola erretzeko. 

Txangurroak hotz daudenean atera haragia eta nahastu aurrekoarekin. Banatu 
bi oskoletan dagoen guztia. Ogi birrindua bota gainetik eta sartu labean gorri-
tuta egon arte. 
Atera eta ON EGIN!

Osagaiak

Txangurroa labean

ERREZETAK

Ale honetan osagaiak landatu ditugu Victorren baratzean, eta ondoren ondo kontserbatzeko 
zenbait trikimailu aurkeztu ditugu. Gosetuta egongo zarete honezkero. Goazen, bada, horiekin 
plater ezin gozoagoak prestatzera. Garbitu eskuak eta ekin!
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Lasaña plakak (bi kutxa)
Kilo bat haragi txikituta
Tomate egosia
Tipula erdia
Pakete bat hirugihar
Bexamel salsa
Gazta birrindua
Oregano

Osagaiak

Lasaña

NOLA EGIN

Lehenengo eta behin plakak uretan sartu bigun egon arte. Tarte horretan has 
gaitezke bestea egiten. 

Tipula, hirugiharra eta haragia zatitu eta zartaginean jarri. Eginda dagoenean 
tomatea gehitu eta ondo              
nahastu. 

Labeko erretiluan plakak eta betea aldika jarri bata bestearen gainean. Azkenen-
go lerroan bexamelarekin estali eta gazta birrindua gainetik bota. Labean utzi 
gazta gorritu arte 180 gradutan. Atera eta JAN!

Xanpaina
Kilo bat limoi izozki
Esne kondentsatua

Osagaiak

Limoidun Sorbetea

NOLA EGIN

Dena nahastu irabiagailua erabiliz. 
Hozkailuan sartu eta handik ordu 
betera EDAN!



16

Mendira joatea gustatzen bazaizue, uda honetan Nafarroako Pirinioetara joan ahal zarete 
zuen familiarekin, zuen bikotekidearekin, zuen lagunekin edo bakarrik. Ideia bikainak 
proposatuko dizkizuegu.
Artea eta historia gustatzen bazaizkizue, Orreagako kolegiata ikusi ahal duzue. 

Informazio gehiago nahi baduzue:
Webgunea: www.roncesvalles.es
Telefonoa: 948 790 480

Gastronomiak interesa pizten badizue, 
boilurrari (trufari) edo gaztari buruzko 
museoak, olioaren sekretuak ezagutzeko 
olio errotak, ardoa egiteko prozesua eta 
abar ere ikusi ahal dituzue.

Bestalde, abentura-kirolak gustatzen bazaizkizue, aukera handia duzue: eskalada, espe-
leologia, arroila jaitsiera, hipika, mendizaletasuna, parapentea, delta hegala, piraguismoa, 
kayakak, trekkinga eta zikloturismoa, 
besteak beste. 

Informazio gehiago edo proposamen 
gehiago nahi badituzue, jo hona: 
www.turismo.navarra.es/eus/propuestas 
edo deitu telefono zenbaki honetara: 
848 420 420

Joan eta kontatu!

UDAN 
NORA? Kentzen dizkigu-

tenean, gure al-
dartean nabari da, gure umorea ez da bera, 
gure ingurukoek igartzen dute gure barneko 
denboralea. Lan- edo ikasketa-garaiaren on-
dorengo sari dira. Ahalko bagenu, denbora-
lerroan korrika egin eta garai horretara egin-
go genuke ihes behin eta berriz. Bai, oporrez 
ari gara, udako egun eguzkitsu terapeutiko 
eta zoragarriez, hain zuzen. 

Udan lan egin behar izatea askoren ames-
gaiztoa izaten da, baina, gaur egun, tama-
lez, beste askorena langabezian egotea da. 
Egoerak egoera, ohikotasunetik alde egite-
ko eta errealitatetik aldentzeko egun batzuk 
hartzea komenigarria da. Horregatik, egoera 
ekonomiko-laboralak kontuan izanda, udako 
egun bikainetarako apropos izan daitezkeen 
zenbait plan proposatzen dizkizuegu. Gusta-
tuko zaizkizuela espero dugu! 

Nafarroako piriNioak
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Bizkaiko kostaldeaN BarreNa
Oraingo honetan Bizkaiko kostaldean zeharreko txango bat 
proposatzen dizuegu. Horretarako, Urdaibaiko kostaldeko 
sei herri magiko aukeratu ditugu. Gustatuko zaizuela uste dugu.

Bidaia hasteko, Etxebarritik Lekeitiora joan ahal zarete, 52 km-ra daukazue. Lekeition Lu-
mentza mendian paseatzea proposatzen dizuegu eta Andra Mariaren Zeruratzea basilika 
ikustea. Horrez gain, alde zaharra oso polita da eta poteatzeko leku ona. Bazkaltzeko, Aisia 
Lekeitio jatetxea proposatzen dizuegu, menua 20 €-an dauka. 

Arratsaldean, Elantxobera kafe bat hartzera joatea gomendatzen dizuegu, 16 km-ra dauka-
zue. Herri hori oso polita da eta bistak ere bai. Hori ikusi eta gero, Mundakara joan ahal 
zarete, 25km-ra dago. Mundaka oso garrantzitsua da surf-txapelketa daukalako. Bertan, 
Portuondo jatetxea proposatzen dizuegu bazkaltzeko. Jatetxe horretan bistak oso politak 
dira eta prezio ona dauka. Kanpin-Bungalow Portuondo ondoan dago eta oso ondo dago 
bertan lo egiteko. 

Hurrengo egunean, Bermeora joan ahal zarete, Mundakatik 4,5 km-ra. Bermeoko portu 
zaharraren gainean Arrantzaleen Museoa dago eta 3 € da sarrera. Hegaluze Itsas-Bidaiak 
ere badaukazue, bidaia hori oso polita da eta zetazeoak ikusi ahal dituzue. 

Ondoren, Gaztelugatxeko San Joanera joan ahal zarete, 
22km-ra daukazue. Gaztelugatxeko San Joanen ingu-
ruko tradizio eta sinesmen asko daude. Horien artean, 
desio bat eskatzeko edo izpiritu txarrak uxatzeko kanpaia 
hiru bider jotzea daukagu. Hori bisitatu eta gero, Ene-
peri jatetxera bazkaltzera joatea proposatzen dizuegu.

Sabelekoak ondo jaisteko eta arratsaldeari eta zuen bi-
daiari bukaera polita emateko, Bakioko hondartzara joa-
tea gomendatzen dizuegu.

Gomendatutako lekuen 
harremanetarako telefonoak:
- Aisia Lekeitio: 

946 842 655
- Portuondo jatetxea: 

946 876 050
- Kanpin-Bungalow Portuondo: 

946 877 701
- Hegaluze Itsas-Bidaiak: 

666 791 021
- Eneperi jatetxea: 

946 194 065
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Zoazten lekura zoaztela, gozatu udako egunez!

Orain proposatuko dizuegun bidaiak diru eta 
denbora gehiago eskatzen du. Baina zuen 
ametsetako bidaia izan ahal da! Negua gus-
tatzen bazaizue eta udan berorik pasatzea ez 
baduzue nahi, Zeelanda Berriko zelai berdeak 
bisitatzea aholkatzen dizuegu.

HEGALDIAK:

Bidaia honetako hegaldiak Interneten erosi 
ahal dituzue, Bilbotik Madrilera 
www.vuelosbaratos.com eta 
www.emirates.com webguneetan. 
Proposatzen dizuegun irteera abuztuaren 
15ean 13:30ean izango da eta Madrilera 
14:35ean helduko zarete. Madrilen 9 ordu 
itxaron behar dira hurrengo hegaldia ir-
ten arte. Madriletik Dubaira 7 ordu dira. 
22:10ean irtengo zarete eta abuztuaren 
16an 07:10ean helduko zarete. Dubain 3 
ordu egon beharko duzue hurrengo hegal-
diaren zain. Dubaitik Zeelanda Berrira (Auc-
kland-era) 19 ordu dira. 10:25ean irtengo za-
rete eta abuztuaren 17an 13:25ean egongo 
zarete Zeelanda Berrira.

Itzulera irailaren 4an izango duzue. Zeelan-
da Berritik (Aucklandetik) Dubaira 20 ordu 
dira. 17:30ean irtengo zarete eta irailaren 
5ean 05:30ean ailegatuko zarete. Dubain 2 
ordu itxaron beharko dituzue hegaldia irten 
arte. Dubaitik Madrilera 8 ordu dira. 07:40an 
irtengo zarete eta irailaren 5ean 13:40an 
helduko zarete Madrilera. Madrilen 8 or-
duz egon beharko duzue hurrengo hegaldia 
hartu arte. Madriletik Bilbora ordubete da. 
21:50ean irtengo zarete eta 22:50ean Bilbon 
egongo zarete.

Hegaldiek, guztira, 1950 € egiten dute.

ZER IKUSI?:

Hiriak bisitatzea gustatzen bazaizue, eta Ze-
elanda Berriaren alderdi kosmopolita ezagu-
tu nahi baduzue, hiri nagusiak gomendatzen 
dizkizuegu: Wellington hiriburua, Auckland 
eta Hamilton Ipar Irlan, eta Queenstown, 
abentura kirolaren hiriburua, Dunedin eta 
Christchurch Hego Irlan. 

Egun kulturalak edo bitxikeriak ezagutu nahi 
badituzue, Wellingtonera joaten bazarete, 
Zeelanda Berriko Behatoki Nazionala dauka-
zue, interaktiboa da eta planetario berria 

dauka. Bestalde, kostaldeko trena hartu eta 
Paraparaumura joatea gomendatzen dizue-
gu. Beste tren famatuago bat ere badago, 
baina guk 4 €-koa hartzea proposatzen di-
zuegu, merkeagoa da, eta, gainera,  jende 
gutxiago ibiltzen da. Museoak gustatzen 
bazaizkizue, eta arte maoria interesatzen 
bazaizue, Aucklanden Zeelanda Berriko Mu-
seo Nazionala dago, 1998. urtean sortu zen 
eta badiaren parean dago. Aukera baduzue, 
Ipar Irlako Waipoua oihaneko Tane Mahuta 
zuhaitza bisitatu behar duzue, kauri bat da, 
erraldoi bat. Diametroa 12,77 m-koa du eta 
altuera, 51,20 m-koa. Oso zaharra da eta ez 
dakite bere adina, 1500 eta 2500 urte bitar-
tean dituela esaten dute. 

Natura eta kirola gustatzen bazaizkizue, Cook 
mendia daukazue (3724 m-koa) eta inguruan 
Cook Parke Nazionala dago, bisitatzea merezi 
du. Bertan, ibilaldiak egin ahal dituzue eta 
izotzezko leize ikusgarrietan ibili ahal zare-
te. Bestalde, Taihape herrian Rangitikei ibaia 
dago eta rafting egiteko aukera duzue. Abel 
Tasman izeneko parke nazionala ere badago, 
han kayaketan ibili ahal zarete eta trekkinga 
egin ahal duzue. Naturaz aparte, literatura 
edo zinema ere gustatzen bazaizue, Eraztu-
nen Jauna filmatu zuten Hobitton (Matama-
ta) bisitatu ahal duzue. Eta haurrak baditu-
zu, eta Narniaren kronikak, Kaspian printzea 
filma ikusi badute, Narniako atea, Cathedral 
Cove, ikusteko aukera ere baduzue.

Noski, askoz gehiago ere badago Zeelanda 
Berrian, horiek gure gomendioak baino ez 
dira izan, leku eta proposamen gehiago nahi 
badituzue, www.minube.com webguneak 
lagunduko zaituzte.
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DENBORA-PASA 
OGIBIDE
Hitz-zopak, gurutzegramak, hieroglifikoak, sudokuak... Zenbat ikasi dugu halakoak 
egiten? Eta zenbat denbora betetzen lagundu digute? Baina galdetu al diogu inoiz 
gure buruari nor dabilen halakoak sortzen? Euskaltegian badugu ikasle bat denbora-
pasak sortzea ogibide duena, eta horrek jakin-min handia piztu digunez, elkarrizketa 
egin nahi izan diogu Anari.

Aurkeztu pixka bat zure burua.
Ana naiz. Orain dela hamabost urte hasi nint-
zen denbora-pasak egiten. Hasieran, gurutze-
grama bat edo 2 egiten nituen egunean, baina 
gaur egun hogei edo hogeita hamar bat. 
Gure enpresan hainbat lan mota desberdin 
egiten ditugu baina denbora-pasak nik egiten 
ditut. Bulegoa etorbidean daukagu. 

Zein da zehazki zure lana?
Denbora-pasak egiten ditut bai euskaraz bai 
gaztelaniaz. Gaur egun, krisia dela eta, eus-
karaz bi aldizkaritan eta bi egunkaritan baino 
ez ditut egiten; erdaraz, aitzitik, hainbat 
egunkaritan.
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Zein lotura dago euskara eta zure lana-
rekin? 
Joko batzuk euskaraz egiten ditut eta hasi 
euskaraz egiten hasi nintzen. Egiten nituen 
lehen jokoak euskarazkoak ziren. 

Denbora-pasa bat egitea zaila da?
Ez da hain zaila. Hasieran gehiago kostatzen 
zitzaidan baina orain egunean hogeitik gora 
egiten ditut. Ez ditut inoiz errepikatzen. 
Hizki zopak egitea oso erraza da, zailenak 
autodefinituak eta hieroglifoak dira. 

Nondik ateratzen dituzu ideiak?
Ideiak aldizkarietatik eta internetetik ate-
ratzen ditut. Beti saiatzen naiz hitz berriak 
sartzen. 

Nola egiten dituzu sudokuak?
Hori sekretu profesionala da. Ezin dizuet 
kontatu kar,kar,kar!

Euskarazko eta gaztelaniazko denbora-
pasak kalitate berekoak dira?
Antzekoak dira. Ez dago desberdintasunik. 

Zure ustez zertarako erabiltzen ditugu 
denbora-pasak?
Denbora pasatzeko. Jende askok hiztegia 
ikasteko beste batzuek, aldiz, kontzentratze-
ko edo terapia egiteko. Nagusiek memoria 
lantzeko erabiltzen dituzte baina gehienbat 
hiztegia lantzeko. Burua martxan jartzeko 
oso onak dira. 

Zuk beste aldizkari eta egunkarietako 
denbora-pasak egiten dituzu?
Hasieran bai, konparatzeko eta jakiteko 
beste batzuek nola egiten zuten baina gaur 
egun ez. Gainetik begiratu bai baina egin 
ez. Eta oporretan nagoenean ezta begiratu 
ere. 

Denbora-pasa eta zoriontasuna sinoni-
moak dira?
Sinonimoak? Ez dakit zer esan. Baina egia 
esan denbora-pasak aisialdian egiten ditugu 
eta horrek zoriontasunarekin zer ikusia izan 
dezake. 
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NekAtu, 
Aspertu

Gure ikasle Anaren trebeziaz gozatu nahi baduzu, hemen duzu hitz gurutzatuen jokoa. 
Bete ezazu eta sartu euskaltegiko buzoian. Irabazleak opari bat lortuko du!

Izena/Abizenak: .........................................................................................................................................................

Telefonoa: .........................................................................................................................................................................
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Umeekin
Egiteko
Eskulanak

Umeen jostailuak 
lortzeko denda asko 
ditugu inguran, 
baina ez al da askoz 
atseginagoa guk 
geuk sortzea ondo 
pasatzeko material 
horiek? Hemen lau 
“errezeta” emango 
dizkizuegu.

ETXEKO PLASTILINA

Osagaiak:

• 200 gr. irin
• 100 gr. gatz
• 2 koilarakadatxo “cream of tartar”
• Koilarakada bat oliba olio

Prozedura:

Irina, gatza eta “cream of tartar” nahastu behar dituzue. 
Gero, olioa gehitu.

Kolorea emango diozue koloratzaile tantak uretara bo-
taz. Ondoren, guztia nahastuko duzue.

Nahastea mikrouhin- labean sartu minutu batez. Atera, 
nahastu , eta berriro mikrouhin- labean sartu 30 segun-
doz. Aurreko prozedura jarraitu plastilinaren ehundura 
lortu arte.

Hozten utzi.

1

2

3

4
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XABOI- BURBUILAK
Osagaiak: 
• 900 ml. ur
• 200 ml. gomina extragogor
• 50 ml. Fairy

Prozedura: 
Hiru osagaiak nahastu, eta ordubetez 
jalkitzen utzi.

UZTAIA
Materiala:
• 2 lastotxo
• Metro eta erdi soka edo artile lodi

Prozedura: 
Sar ezazue soka edo artilea lastotxoetako zuloetatik, 
eta ondoren, lotu bi zatiak korapilo bat emanez

Oharra: erraketa bat ere erabili ahal duzue burbuilak 
egiteko.

ESKUMUTURREKOAK
Materiala: 
• Izozkien makilak baino ez dira behar

Prozedura:
Makilak uretan sartu bigundu arte. Ondoren, edalontzi 
batean sartu eta forma eman bere okerdura aprobetxatuta

Lehortuta dagoenean nahi bezala margotu edo apaindu

1

2
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Ez dugu esango urte osoan ez dugunik parrandarik egin, baina indarra geratzen zaigu oraindik 
gehiago egiteko. Hona hemen datozen hilabeteetarako prestatu dizkizuegun planak:

Ekainean
19tik 24ra
Leioan San Juan jaiak izango dira. Aholkatzen dugun eguna 23a da, zeren eta egun 
honetan San Juan sua egiten baita. Ahal baduzu, saia zaitez hondartzara joaten, festa 
handia egiten delako, eta eraman ezazu arropa freskoa.

19tik 20ra
Araban Azkena Rock Festibal egiten da eta talde ezagun asko etortzen dira jotzera. 
Sarrerak 52€ balio du eta akanpatu nahi baduzu, 5€ gehiago ordaindu beharko duzu. 
Gomendatzen dizugu ostiralean joatea, ZZTop taldea etorriko delako. Ez ahaztu euri-
takoa, ez baitaukazu non estali.

Uztailean
7tik 14ra
Iruñean San Fermin jaiak izango dira eta ezin dituzu galdu. Eraman diru asko, zeren 
eta egun osoko jaiak izango baitira. Halaber, jantzi kamiseta eta praka zuriak eta zapi 
gorri bat, baina gogoratu zikinduko direla; horregatik, eraman zikintzea inporta ez 
zaizun arropa. Lehen astelehena da joateko egun hoberena, ez baita jende gehiegi 
egoten.

10tik 12ra
Kobeta mendian, Bilbon, antolatzen da BBK Live, eta Europako musika jaialdi garran-
tzitsuenetarikoa da. Aurten bakarrik egongo dira bizpahiru talde ezagun, horregatik, 
eros ezazu egun bakarreko sarrera bat.

12tik 20ra
Santutxu osoan zehar giro paregabea egoten da baina jaien gunea Basarraten egoten 
da, bertan egoten baitira txosnak. Gomendatutako eguna asteartea da, gauerako gai 
bat jartzen delako eta jendeak gai horretaz mozorrotuta joan behar duelako.

24tik 31ra
Etxebarriko jaiak oso lasaiak izaten dira eta umeentzat gauza asko egoten dira. Adibi-
dez, Fuenlabrada kalean barraka batzuk ipintzen dira.

29tik abuztuaren 2ra
San Ferminetako jaietan bezala joan zaitez jantzita Baionara. Oso leku polita izateaz 
gain, bertako jaiak oso ospetsuak izaten dira, eta hainbat tokitako jendea joan ohi da.

UDAN EZ ASPERTZEKOAGENDA
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Abuztua
4tik 9ra
Andra Mari Zuriko jaiak izaten dira Gasteizen, eta kontzertu asko egoten dira. Egun 
gutxi izaten dira, horregatik aukeratu egun bat joateko eta ondo pasa.

8tik 15ra
Donostiako jaiak nahiko lasaiak izaten dira: izozki bat erosi eta joan zaitez su artifi-
zialak ikustera. Hala ere, ondo pasatu nahi baduzu, joan zaitez “Abordaila” egunera, 
abuztuaren 12a, hor ondo pasatuko duzu eta bustita amaituko duzu.

22tik 30ra
Bibotarrak garelako jairik luzeenak antolatu ditugu, baina egun guztiak zerbait be-
rezia daukate eta munduko festarik garrantzitsuenak dira eta kontzertuak dohainik.

Iraila
1etik 8ra
Lekeitioko jaiak oso ospetsuak dira, baina egunik ospetsuena 5a da, “Antzar eguna”. 
Goizean goizetik joan behar duzu urdinez jantzita eta poteoan has zaitezke berehala.

4tik 5ra
Igeldon Kutxa Kultur Festibala egongo da. Festibal hau oso interesgarria da, joaten 
diren taldeek gipuzkoarrak izan ez ezik, ezin dute kontratu diskografikoa eduki, hau 
da, guztiz ezagunak dira. Baina emanaldiak dohainik dira eta noizean behin aurkitu 
ahal duzu talde on bat.

12tik 20ra
Galdakaon festa handia egiten da ostiralean eta larunbatean, kontzertuak egoten 
direlako.

Urria
10tik 18ra
Basaurin kuadrillako jaitsieratik (larunbatean) azken egunera zurrakapotea edaten 
pasatu ahal dituzu egun guztiak. Ez ahaztu zure porroia ekartzea, berri batek 5 €tik 
25era balio du.

30tik 31ra
BIMEren (Bilbao International Music Encounter) hirugarren edizioa izango da eta 
BECen talde ospetsu asko etorriko dira eta Imagine Dragons izango da joko duen 
talderik ospetsuena. Baina kontuz, sarrera batek 55€ balio du!  



Horoskopoa
KAPRIKORNIO (Abenduaren 21etik Urtarrilaren 20ra)

OSASUNA: Estarriko mina izango duzu zaintzen ez bazara ez baduzu zure 
burua.
DIRUA: Loteria egokituko zaizu jokatuz gero.
MAITASUNA: Zure bikoteak amorantea izango du, beraz, kontuz adarrekin San 
Ferminak iristear daude eta.
ASTEKO EGUNA:  Larunbata, azterketa izateagatik.

AKUARIO (Urtarrilaren 21etik  Otsailaren 20ra)
OSASUNA: Kirola egin behar duzu eta zure egokitasun gunetik (besaulkia) irten 
behar duzu.
DIRUA: Diru-sarrerak izango dituzu. Kontuz ibili eta ez xahutu beherapenetan.
MAITAZUNA: Kupido joango da zure etxera, ireki atea mesedez! Zure printze-
printzeza agertuko zaizu.
ASTEKO EGUNA: Asteartea.

PISZIS (Otsailaren 21etik  Martxoaren 20ra)
OSASUNA: Kontuz ibili eguraldi aldaketekin erraz gaixotuko zara eta. Ospitala 
zure bigarren etxe bihurtuko da.
DIRUA: Lana aurkituko duzu eta diru mordo izango duzu zure lagunmina gonbi
datzeko.
MAITASUNA: Norbaitek apurtuko dizu bihotza, badaezbada  beste bat izan behar 
duzu aukeran.
ASTEKO EGUNA: Asteazkena.

ARIES (Martxoaren 21etik Apirilaren 20ra)
OSASUNA: Poleni alergia badiozu, kontuz ibili udaberrian sartuta gaude eta.
DIRUA: Zure diru guztia galduko duzu burtzan jokatzen, ez ezazu zure burua lehiotik 
bota.
MAITASUNA: Lagun berria ezagutzeko aukera izango duzu eta maiteminduko zara 
ikusten duzun lehenengoarekin.
ASTEKO EGUNA: Larunbata.

TAURO (Apirilaren 21etik Maiatzaren 20ra)
OSASUNA: Kontuz ibili gaupasarekin, biharamunik txarrena izango duzu eta.
DIRUA: Bankuak kenduko dizu etxea, badaezbada begirati ia zubi azpian hartu behar 
duzun lekua.
MAITASUNA: Eman aurrera pausu bat zure harremanetan, zure erlojua biologikoak 
tik-tak egiten hasi baita.
ASTEKO EGUNA: Ostirala eta 13.

GEMINIS (Maiatzaren 21etik Ekainaren 20ra)
OSASUNA: Sasoian zaudenez (aerobik egiten duzunez) ez duzu neurririk hartu behar.
DIRUA: Ogasunak dirua bueltatuko dizu aitorpenean eta horrez aparte 500 euroko 
biletea aurkituko duzu kalean.
MAITASUNA: Karaokean betidanik zure zain egon dena aurkituko duzu, beraz ahotsa 
garbitu “ondo abesteko”.
ASTEKO EGUNA: Larunbata.
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Horoskopoa
KANTZER (Ekainaren 21etik  Uztailaren 20ra)

OSASUNA: Hanka apurtuko duzu tontokeriak egiten. Kontuz ibili eta ez egin basake-
riarik. Ez izan astokilo!.
DIRUA: Gurasoei mailegu bat eskatu beharko diezu zure bizioak ordaintzeko bestela 
jai duzu!.
MAITASUNA: Bikotekidea zaindu, eros iezaiozu lore sorta bat. Eskertuko dizu.
ASTEKO EGUNA: Asteazkena.

LEO (Uztailaren 21etik Abuztuaren 20ra)
OSASUNA: Irten zaitez kalera eta egon eguzkitan azala babestuz. Umoreak onera 
egingo du.
DIRUA: Ratorekin eduki dituzun harremanak orain larrutik ordainduko dituzu.
MAITASUNA: Ez da momenturik onena, seguraski bakarrik geratuko zara.
ASTEKO EGUNA: Igandea.

VIRGO (Abuztuaren 21etik Irailaren 20ra)
OSASUNA: Zaindu flora intestinala gaizki elikatzen ari baitzara. Utzi txerrikiak jateari.
DIRUA: Amerikako osaba baten herentzia jasoko duzu. Zure ikaskideak gonbidatuko 
dituzu asteburu batean Nafarroan.
MAITASUNA: Diruz josita zaudenez modelo batekin irteten hasiko zara.
ASTEKO EGUNA: Osteguna.

LIBRA (Irailaren 21etik Urriaren 20ra)
OSASUNA: Haginlariarenera joan beharko duzu turroi gehiegi jan duzu eta. Perez 
sagutxoa galtzak bete lan ibiliko da zurekin.
DIRUA: Oporretara joan nahi baduzu, hasi orain aurrezten.
MAITASUNA: Ez kezkatu, itsasoa arrainez beterik dago, ez hartu marrazoren bat 
arriskutsua da eta.
ASTEKO EGUNA: Asteartea.

ESKORPIO (Urriaren 21etik  Azaroaren 20ra)
OSASUNA: Edozein momentu da ona erretzeari uzteko, gainera zure poltsikoak 
eskertuko dizu.
DIRUA: Tabakoari utzi diozunez diru mordoa aurreztuko duzu neska-mutiletan gas-
tatzeko.
MAITASUNA: Txakur kume bat zure bizitzan sartuko da.
ASTEKO EGUNA: Larunbata.

SAGITARIO (Azaroaren 21etik Abenduaren 20ra)
OSASUNA: Okulistarenera joan behar izango duzu eta horrela bizitza arrozaz ikusiko 
duzu.
DIRUA: Kartera galduko duzu eta ezin izango duzu zure bikotearentzako oparia 
erosi.
MAITASUNA: Oparia egingo ez diozunez bikotekideak pikutara bidaliko zaitu.
ASTEKO EGUNA: Osteguna.
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*Etxebarrin jende nahikorik egon ezean, Bilbon.    *Si se pudiera formar grupo en Etxebarri, se pasarán a Bilbo.
**Etxebarrin erroldatutakoentzat.   ** Precio para empadronados/as en Etxebarri.
***Irailean arratsaldez ere, 15:30-21:00 ordutegian  ***En setiembre también en horario de tarde, de 15:30 a 21:00

HIRI BARNETEGIAK
Etxebarrin* / Bilbon

BARNETEGI URBANO
Etxebarri* / Bilbo

10 egun, pentsio erdian (80 horas)
Maila guztiak

231 €**

10 días, media pensión (80 horas)
Todos los niveles

231 €**

UZTAILA / JULIO ABUZTUA / AGOSTO IRAILA / SETIEMBRE

2015-07-06   //   2015-07-17
2015-07-20   //   2015-07-30

2015-08-03   //   2015-08-14
2015-08-17   //   2015-08-31

2015-08-31   //   2015-09-11
2015-09-14   //   2015-09-25

BARNETEGIA ARANTZAZUN
Gipuzkoan

BARNETEGI EN ARANTZAZU
Gipuzkoa

13 egun, pentsio osoan (100 ordu)
HABE 2 – HABE 3

435 €**

13 días, pensión completa (100 horas)
HABE 2 – HABE 3

435 €**

UZTAILA / JULIO ABUZTUA / AGOSTO

2015-07-06   //   2015-07-18
2015-07-20   //   2015-08-01

2015-08-03   //   2015-08-15
2015-08-17   //   2015-08-29

UZTARRI BARNETEGIA (ZORNOTZA)

GAZTEENTZAKO BARNETEGIA
16-20 urte bitartekoentzat

BARNETEGI PARA JÓVENES
entre 16 y 20 años

13 egun, pentsio osoan (100 ordu)
Maila guztiak

485 €**

13 días, pentsión completa (100 horas)
Todos los niveles

485 €**

2015-07-13   //  2015-07-25

TRINKOAK
Etxebarrin* / Bilbon

INTENSIVOS
Etxebarri* / Bilbo

100 horas
Maila guztiak

105 €**
8:30-14:00

100 horas
Todos los niveles

105 €**
8:30-14:00

UZTAILA / JULIO
2-29

ABUZTUA / AGOSTO
3-31

IRAILA / SETIEMBRE***
3-30

AUTOIKASKUNTZA – BOGA
Etxebarrin* / Bilbon

BOGA – AUTOAPRENDIZAJE
Etxebarri* / Bilbo

On-line 3 hilabete
8 tutoretza  -  8 talde saio

(abuztuan presentzalik ez)
245 €**

On-line 3 meses
8 tutorías -  8 clases de grupo

(en agosto no hay presenciales)
245 €**

etxebarrikoeuskaltegia.com euskaltegia@etxebarri.net ulibarri.eus


