
BBoossggaarrrreenn  uurrtteezz,,  
hhaaiinnbbaatt  aalleemmaanniiaarr
pprraakkttiikkeettaann  hheerrrriiaann

LAN MUNDUA�

‘Leonardo Da Vinci’ egitasmoaren baitan etorri dira 13 
gazteak; eraikuntza enpresetan lan egin nahi dute hemen

Alemaniar taldea, Tangente elkarteko arduradunak eta Mari Mar Martinez zinegotzia, atzo. IBAN IZA

IBAN IZA

Errenteria-Oreretak Leonardo
Da Vinci egitasmoan parte har-
tu du aurten ere. Hala, alema-
niar langabetu talde bat etorri
da herrira, lanbide heziketa
jaso eta eraikuntza arloko en-
presetan praktikak egiteko as-
moz. Bosgarren urtez jarraian
hartzen ari da parte gure uda-
lerria, eta aurten 13 dira etorri-
tako alemaniarrak, hango he-
rrialde guztietakoak.

Atzo eguerdian jaso zuten
egungo Udalbatzaren ongieto-
rria, pleno aretoan egindako
harrera ekitaldiaren bitartez.
Juan Carlos Merino alkatea po-
zik agertu zen gure herriak Le-
onardo Da Vinci egitasmoan
parte hartzen jarraitzeagatik.
«Ezaguna da proiektua, eta
egonkortua dago jada gure ar-
tean», adierazi zuen Merinok.
«Zorte ona opa dizuet zuen ibil-
bidean, eta gure artean ego-
naldi oparoa izan dezazuela».

Egitasmoaren jarraipena
egiteaz arduratuko den Tan-
gente elkarteko kideek azaldu
zutenez, egitasmoak sei hileko
iraupena du, bi zatitan banatu-
ta: «Hiru hilabete Alemanian
eta beste hiru Espainian». Aur-
tengo edizioa urrian hasi zela
jakinarazi zuten, egitasmoaren
lehen fasearen baitan. Hala,
«Espainiako hizkuntza, kultura
eta ohiturei buruzko ikastaroa
jaso zuten Hanburgon».

10 asteko praktikak 

Orain, berriz, gure artera etorri
berriak dira, proiektuaren bi-
garren faseari hasiera emanez.
Belabaratz Aterpetxean daude,
eta bertan jarraituko dute pro-
grama soziokulturala gara-
tzen: hizkuntzak ikasteko esko-
lekin jarraitu, hitzaldiak, hartu-
emanak...

Otsailean, aldiz, hirugarren
faseari ekingo diote: 10 asteko
praktikak egingo dituzte erai-
kuntza alorreko enpresatan.
Praktika saioak bukatu ondo-
ren, langileek enpresan lanean
jarraitzeko aukera aurreikus-
ten du Leonardo Da Vinci egi-
tasmoak.

Tangente elkartekoek na-
barmendu zutenez, egitasmo
hau 2006an bukatzekoa zen.
«Baina Europako Batasunak
beste sei urtez luzatzea erabaki
du, 2012ra arte, eta ematen di-
tuen diru laguntzak ere bikoiz-
tu egin ditu», esan zuen elkar-
teko arduradun Rainer Zornek.

Era berean, azpimarratu zu-
ten egitasmoan parte hartzen
duten gazteek ez dietela gastu-
rik eragiten praktikak eskain-
tzen dizkieten enpresei, «azken
hauek Leonardo Da Vinci
proiektuaren eta Alemaniako
Lan Agentzien diru laguntzak
jasotzen dituztelako».

«Lanpostu bat lortuz
gero, gustura geldituko

nintzateke hemen»
Alemaniako iparraldekoa da
Hendrik Bustorf, Hanburgo
hiri ondokoa. 23 urte ditu eta
zurgintza ikasi du. Leonardo
Da Vinci egitasmoaren baitan,
herrira etorritako alemaniar
taldearen izenean gazteleraz
mintzatu zitzaien atzo Udalba-
tzako kideei, Udalak egitasmo
honi emandako laguntzak eta
erraztasunak eskertzeko.
HITZAk ere berarekin hitz egin
zuen.
NNoollaattaann  ppaarrttee  hhaarrttzzeenn  aarrii  zzaarraa
LLeeoonnaarrddoo  DDaa  VViinnccii pprrooiieekk--
ttuuaann??
Zurgintza ikasketak bukatu ni-
tuen iaz. Eta langabezian nen-
goela, proiektu interkultural
hau ezagutu nuen.
EEttaa  zzeerr  mmoodduuzz??
Oso ondo, oso pozik nago. Adi-
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bidez, gaztelera ikastea oso
gustuko dut.
ZZeerr  ddeerriittzzoozzuu  gguurree  hheerrrriiaazz??
Gustuko ditut Errenteria eta
bere ingurua. Itsasoa eta men-
dia batik bat, Alemaniako ipa-
rraldea oso laua delako. Han
ez dago mendirik.
BBaa  aall  zzeennuueenn  bbeerree  bbeerrrrii  hhoonnaa
eettoorrrrii  aauurrrreettiikk??
Bai, banuen Euskal Herriaren
berri, orain urte batzuk aita
eta biok Espainiako iparralde-
an egon ginelako oporretan.
Egia esan, lanpostu bat lortuz
gero, gustura geldituko nintza-
teke hemen.
ZZeerr,,  aarroottzz  ggiissaa??
Arotz gisa lanposturik lortzea
gustatuko litzaidake, bai, bai-
na beste ezertan lan egiteko
prest nago.

IBAN IZA

LLaann  eeggiitteeaazz  ggaaiinn,,  oorrddeeaa,,  hhee--
mmeennggoo  oohhiittuurraakk--eettaa  eezzaagguuttuu
nnaahhiikkoo  ddiittuuzzuuee,,  eezzttaa??
Bai, noski. Gaur [atzo] danbo-
rrada ikustea joan nahi dugu.
Alemaniako lagun batzuk esan
didate oso polita dela.
GGaazztteelleerraa  gguussttuukkoo  dduuzzuullaa  aaii--
ppaattuu  dduuzzuu..  EEttaa  eeuusskkaarraa??
Ez dut euskara ezagutzen.
EEuusskkaarraazzkkoo  hhiittzz  bbaatt  bbeerraa  eerree
eezz  dduuzzuu  eezzaagguuttzzeenn??
Ongi hitza. Hori bakarrik eza-
gutzen dut.�

2 oarsoaldeko hitza
OSTIRALA, 2006ko urtarrilaren 20a ERRENTERIA-ORERETA

1.000 euroko
sariak oraindik
ez du 
irabazlerik

MERKATARITZA�

Zenbaki sarituaren
nahiz lehen 
ordezkoaren jaberik
ez da agertu

I. IZA

Udal Kirol Patronatuko le-
hendakari Jose Cruz Legor-
buruk aditzera eman due-
nez, bertako Batzorde Eragi-
leak LKS enpresari esleitu
dio Fanderiako igerilekuko
eraikina zabaltzeko proiek-
tua egiteko ardura.

Hala, eraikin berri bat egi-
tea da asmoa, egungoaren
ondoan. Aldagelez gain,
ekintzetarako zein ikastaroe-
tarako gela izango du pabiloi
berriak, muskulazio-ariketak
egiteko makinen gela, eta es-
talpeko bi padel pista.

Zabalkuntza lanek
1.100.000 euroko aurrekon-
tua dute. LKS enpresak
proiektua idatzi ondoren,
obrak irailean hastea aurrei-
kusten du Patronatuak.

Fanderiako
igerilekuko
eraikina 
handituko dute

ZERBITZUAK�

I. IZA

Errenkoalderen Gabonetako
1.000 euroko sariak oraindik
ez  du irabazlerik. Abendua-
ren 29an egindako zozketan,
052.448 zenbakia izan zen
saritua, eta sariak urtarrila-
ren 12ra arte zuen balioa.
Baina zenbaki horren jabea
ez da agertu.

Errenkoaldeko arduradu-
nek zozketan bertan bestela-
ko zenbaki batzuk atera zi-
tuzten, 1.000 euroko saria
banatu gabe gera ez zedin.
289.433a zen lehen ordezko
zenbakia, baina honen jabea
ere ez da agertu.

582.125a da bigarren or-
dezko zenbakia,eta gaur arte
du balioa. Honen jabea ere
agertu ezean, hirugarren or-
dezko zenbakiak hartuko
luke balioa: 536.417. Alta, az-
ken honek baduela jaberik
adierazi diote HITZAri Erren-
koaldeko bulegotik.


