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mintegiak
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Jende berria gureqanatzeko orduan,oztopo handienetakoa ELHUYARen huleqoa eta biltokia Donostiant
izatean datza.Hau Donohtiarrentza '
eta Donostia inguruan bizi den jen
dearentzat oso lagungarria bada
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Bilkura hauen ondorio bezala,
pozik esan qenezake 1981ko Urriaren hasieratik ELHUYAR bigarren
talde bat sortua dela Arrasaten.
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