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EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk,,  GGiippuuzzkkooaakkoo FFoorruu AAlldduunnddiiaakk,, 
EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkoo KKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk 

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euske-
ra gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egi-
ten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

EENNTTZZUUTTEEKKUUAAKK EENNTTZZUUNN..-- Egundokoak entzun. “Hala ta guzti be, Gautxoriak entzun zittuan en-
tzutekuak”.
EENNTTZZUUTTEE HHAANNDDIIKKOO..-- Ezaguna, famatua. “Bera zan entzute haundikua Espaiñia guztian”.
EENNTTZZUUTTEE LLAABBUURRRREEKKOOAA..-- Gutxitan entzundakoa, ezagunegia ez dena. “Baso-Jauna, Goierri al-
dietan izan bihar eban; entzute laburra dau ba Eibarren”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Burmuineko endekatze-gaixotasuna da medizina
zientzien erronka nagusia gaur egun. 115 eta 120 urte
hartu dezakezunean, lehen arazo nagusiena bihotzaren
erantzunean izango zela pentsatzen bazen ere, orain
badakigu arazo larrienak burmuinak emango digula”

((VVaalleennttiinn FFuusstteerr,, sseennddaaggiilleeaa))

“Prostituta gehienek baieztatzen dutenean bezero
gehienak ezkonduta daudela, hauen artean galdeketa
bete dutenen %35ek bakarrik baieztatzen dute hori,
galdeketa anonimoa egin bazaie ere. Argi dago, beraz,
emakumeek emandako datuak fidagarriagoak direla”

((AAnnaa PPrriieettoo,, AAsskkaabbiiddeekkoo kkiiddeeaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

OOHHAARRRRAA::

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko 
orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da. 
Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. 
Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. 
Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik 
kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea 
izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, 
berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere 
gain hartuko bertan kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea 
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso 
eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke 
(Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

EE RR RR EE DD AA KK ZZ II OO AA

Europako Batasunak ezarritakoari jarraituz, urriko azken
domekan (hau da, etzi) neguko ordutegia sartuko da
indarrean. Horretarako, goizaldeko 03.00ak ailegatze-
an, erloju guztiak ordubete atzeratu egin beharko ditu-
gu, 02.00etaraino. Beraz, ofizialki ordubete gehiago
izango du asteburu honetako domekak. Horrela, agur
esango diogu martxoaren 30az geroztik indarrean izan
den udako ordutegiari. 2009an, martxoaren 29an hasiko
da udako ordutegia eta negukoa, berriz, urriaren 25ean.ORDU ALDAKETA ASTEBURUAN



danon ahotaN

...eta kitto!/2008-X-24

5

Debabarrenako EAJ, EA,
EB eta Aralar alderdie-
tako ordezkariek Hitza

Hitz izeneko ekimena aurkeztu
zuten aurreko barixakuan, El-
goibarko Kultur Etxean. Euskal
Herriaren erabakitzeko eskubi-
dearen aldeko ekimen gisa aur-
keztu zuten Hitza Hitz eta Iba-
rretxe Lehendakariak urriaren
25erako iragarritako herri-kon-
tsultari elkartasuna adierazteko
sortu dute: “Eusko Legebiltza-
rrak gehiengo osoz onartu
zuen Legearen arabera, egun
horretan, euskal herritarrei kon-
tsulta egitea iragarrita zegoen.
Gerora, Espainiako gobernuak
honen kontrako helegitea jarri
zuen, eta, azken muturrean,
Auzitegi Konstituzionalak de-
bekatu egin zuen”. Aipatutako
alderdietako ordezkariek Hitza

Hitz lelopean, Gernika eta Gas-
teiz arteko toki zehatzetan bil-
tzera deitu dituzte herritarrak.
Biharko ekimenean, ‘Euskal’,
‘Herria’, ‘Bakea’, ‘Bai’, ‘Eraba-
kia’ eta ‘Bai’ hitzak osatuko di-
tuzte. Topaguneak, berriz, Ger-
nika, Amorebieta, Durango,
Urkiola, Legutio eta Gasteiz

izango dira. Gipuzkoarrak Le-
gutiora (Araba) joatera deitu di-
tuzte, 11.00etatik aurrera ‘Era-
bakia’ berba osatzeko; autobu-
sak 09.30etan irtengo dira
Ego-Gainetik eta 13.00etan
izango da buelta. Informazio
gehiagorako, 943-120616 te-
lefono zenbakian.

EESSPPEERRIIEENNTTZZIIAA EESSKKOOLLAA
Azaroaren 7an ekingo dio ikasturteari Debabarre-
neko Esperientzia Eskolak, aurreikusita zegoena
baino aste bi geroago. Horregatik, norbaitek intere-
sa izanez gero, azaroaren 6ra arte izango du matri-
kula egiteko aukera. Horretarako, edo informazio
gehiago eskatzeko, 695788936 telefono zenbakira
deitu edo esperientziaeskola@adindu.com helbide-
ra idatzi daiteke.

……EETTAA KKIITTTTOO!!KKOO LLOOTTEERRIIAA SSAALLGGAAII
Euskara Elkarteak Gabonetako Loteria atera du.
30.182 zenbakiaren eramaleak 2’5 euro jokatuko du
Madrilen abenduaren 22an egingo den zozketan eta
0’5 euroko donatiboa emango dio elkarteari. Horrez

gain, otar eder baten zozketan sartzeko zenbaki bana
hartuko du partizipazio bakoitzarekin. Loteria hona-
koetan dago salgai: …eta kitto!-n, Mugika harategian,
Bankoan, AEK euskaltegian, Arrate Kultur Elkartean,
Askasibarren, Narruan, Valenciagan, Izadi loradendan,
Bolintxon, San Andres gootegian, Zubi-Gain taber-
nan, Urkizu prentsan, Untzaga prentsan, Isasi okinde-
gian, Zabaleta okindegian eta Dibutec-en.

EERRRREEBBAALL PPLLAATTAAFFOORRMMAARREENN WWEEBBGGUUNNEE BBEERRRRIIAA
Webgune berria aurkeztu du Errebaleko platafor-
mak. Errebal Center proiektuaren inguruan dituzten
kezka guztiak, orain arte proiektuak izandako ibilbi-
dea eta Errebalek dituen irregulartasunak zalatzen
dituzte errebal.com webgunean.

autuan

Hitza Hitz ekimena aurkeztu dute

Mendeurrena betetzeko oraindik hiru
urtetik gora falta bazaio ere, hainbat
lagunek Armeria Eskolako 100 urteak

ospatzeko ekitaldiak prestatzen joateko lantal-
dea eratu dute. Orain egun batzuk izan zuten le-
henengo bilera eta, besteak beste, José Luis No-
voa ikastetxeko zuzendaria, Jesús Maria Larraña-
ga (1972-82 bitartean zuzendaria izandakoa),
Miguel de los Toyos alkatea, Teknikerreko zu-
zendari Alex Bengoa, Ikasle Ohien Elkarteko Jo-
sé Mari Ulazia eta Mikel Urizarbarrena bezalako
ikasle-ohiak elkartu ziren. Armeria Eskola
1912an sortu zen, Eibarko Udalaren eta hainbat
herritar eta enpresariren eskutik, sasoiko indus-
triak zuen espezializazio premiari nolabait eran-
tzuteko. Lehenengo promozioak 1915. urtean
amaitu zituen ikasketak eta harrezgero
12.000tik gora ikasle hartu ditu eskolak.

Armeria Eskolaren mendeurrena

LLeehheennddaakkaarriiaarreenn hheerrrrii--kkoonnttssuullttaarrii eellkkaarrttaassuunnaa aaddiieerraazztteeaa dduuttee hheellbbuurruu..

Teoren ipuinen itxura
hartzen diot bere blo-
gari. Teo Zirkoan edo

Teo Eskolan antzera, Patxi
Arabako bodegan edo Patxi
Erisonon gustura irakurtzen
ditut. Bai, azkeneko ipuina
Patxi Eibarren izan da. Atse-
gin ditut Teopatxiren ipui-
nak, toki batetik bestera po-
zik ibili ohi da-eta. Gainera,
Olentzero moduko bat da
bera; bere bisitak non, opa-
riak han. Teolentzero, beraz.
Eibarren ere utzi digu bere
oparia, eta ez nolanahikoa:
ospitalea. Ospitaleak gure
harremanetatik urrun bai,
baina distantziaz gertu nahi
izaten ditugu. Eibartarrok ez
dugu ulertzen Mendarorai-
no joan behar izatea esgin-
ze bat diagnostikatzeko.

Teolentzerok agindu digu
Eibarren Ospitalea izango
dugula, baldin eta Lehenda-
kari izango bada, noski.
"Zuk eman botoa, eta nik
Ospitalea emango dizut", ez
dirudi oso prezio garestia.
Halere, nahiko nuke entzun
Teolentzerok hori proposa-
tuko duela Lehendakaritza
lortu gabe ere. Izan ere, al-
derdiek gobernatu gabe ere
proposatu ditzakete gau-
zak. Nik Patxi, Ibarretxe, eta
behar izanez gero Basagoiti
ere babestuko dut Eibarrek
ospitalea izan dezan. Baina
dagoeneko desilusio han-
diak izan ditut (Errebal, bes-
teak beste). Sanpedrizatu
egin naiz, ez baitute siniste-
ko meriturik egin. Ikusi arte
ez dut sinistuko. Teo ipuina
da, eta Olentzero... Olen-
tzero denok dakigu nor
den. Sanpedrok ez du sinis-
ten, baina aurreratzen du:
oparia jasotzen baldin badu,
publikoki eskerrak emango
dizkio ipuin pertsonaia kon-
binatu honi.

Teolentzero

JJoossuu
MMeennddiikkuuttee
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Garun-paralisia dutenen alde lan egiten
duen Gipuzkoako Aspace-k, elkarteak
kideek egindako otarrak salgai ipintzeko

kanpaina ipini du martxan: aipatutako gaitza du-
ten probintzia osoko 200 bat lagunek egunero
otarrak egiten dituzte, eskuz, elkarteak dituen
egoitzetan eta kanpainaren helburua produktu
horiek salgai ipintzea da. Izan ere, gaur egungo
martxan urtean 5.000 piezatik gora sortzen du-

te Aspaceko kideek eta orain arteko saiakerak
motz geratu dira produkzio osoari irteera ema-
teko. Horregatik, Foru Aldundiko Gizarte Politi-
ketarako sailarekin eta Kutxarekin elkarlanean,
‘Made in Aspace’ marka sortu du Aspacek eta
bere produktuak Eibarko bere egoitzan (Arga-
txan) erosteko moduan ipini dituzte. Eskaintzen
dituzten otarren artean tamaina eta erabilera ez-
berdinekoak aurkituko ditu erosleak.

Made in Aspace

Danon ahotan
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Patxi López PSE-EE alderdiko
idazkari nagusiak Eibar eta
inguruak bisitatu zituen au-

rreko asteko eguenean. Bisitaren
helburua, Gipuzkoari eragingo
dioten proposamenak bertako or-
dezkariekin aztertzea izan da eta,
horretarako, besteak beste, Jesus
Egiguren PSE-EEko presidentea-
rekin, Iñaki Arriola Gipuzkoako
PSE-EEko idazkari nagusiarekin,
Rodolfo Ares PSE-EEko koordina-
kuntza eta antolakuntza idazkariarekin, Isabel Celaa
PSE-EEko gizarte politiketerako idazkariarekin, Jose
Luis Vallés senadorearekin eta Miguel de los Toyos
Eibarko alkatearekin elkartu zen.

Alderdi sozialistako ordezkariek bisitatu zuten
lehenengo tokia Eibarko Uni BHI ikastetxea izan
zen eta, ondoren, Armeria Eskolara joan ziren.
Handik Azitaingo industrialdera abiatu ziren,
Teknikerren polo teknologikoaren obrak nola do-
azen ikustera. Arratsaldean, berriz, Elgoibarko
IMHra egindako bisitarekin amaitu zuen aurrei-
kusitako bisita-programa. Lehendakarigaiak Uni-
ra egindako bisitan bertako proiektuekiko intere-
sa erakutsi zuela azaldu dute ikastetxeko ardura-
dunek: “Ikasgelak eta bestelako instalazioak iku-
si zituen, irakasten diren ikasgaien inguruko gal-
derak egin zituen eta gure zikloen egoeraren gai-
nean berbetan jardun zuen”.

OOssppiittaall bbeerrrriiaa
Debabarrenean egindako bisita aprobetxatuta,

Lópezek prentsaurrekoa eskaini zuen. Besteak
beste, gogor kritikatu zuen Eusko Jaurlaritzak Eri-
sonorentzat dirurik eman ez izana: “Espainiako
gobernuak 4 milioi euro eman ditu eta datorren
urteko aurrekontuaren barruan beste 1’5 milioi eu-
ro emotea aurreikusten du. Foru Aldundiak dato-
zen 3 urteetan milioi bi euro emateko asmoa dau-
ka. Eta Eusko Jaurlaritzak, ordea, ez du euro baka-
rra eman gure industriak lehiakorra izateko behar
duen proiektu honentzat”. Horrez gain, eta Men-
daroko Ospitala dagoen eskaria asetzeko dituen
arazoak ikusita, Eibarren egonaldi laburretarako
ospitala eraikitzeko konpromezua hartu zuen.

Afagi Alzheimer gaixo-
en senitartekoen el-
karteak gaitza dute-

nen psikoestimulazioa lantze-
ko tailerrak antolatu ditu. Taile-

rrak gaixotasunaren hasierako
fasean daudenentzat daude
pentsatuta eta funtzio kogniti-
boak hobetzea dute helburu
(oroimena, orientazioa, len-
goia, arreta, kalkulua…), gai-
xoek ahalik eta luzaroen eutsi
diezaioten euren autonomiari.
Tailerrak Eibarren izango dira,
astean birritan (ordu eta erdiko
saio bi) elkarteak Ardantzan
duen egoitzan (1-3 zenbakie-
tan). Talde txikiak antolatuko
dituzte eta horrelako gaietan

adituak direnek gidatuko di-
tuzte saioak. Antolakuntza la-
nak errazteko asmoarekin, an-
tolatzaileek interesa dutenei
dei egiten diete eurekin harre-
manetan ipintzeko. Horrez
gain, martitzenero Ardantzako
egoitzan 15.00etatik18.00eta-
ra gaitzaren inguruko informa-
zioa eta laguntza eskaintzen
dutela gogoratu nahi dute, al-
dez aurretik hitzordua eskatuz
gero (943297118 telefono
zenbakira deituta).

Eibarren ospitala egingo dutela dio Lópezek

Psikoestimulazio tailerrak Afagirekin

PPaattxxii LLooppeezzeekk eettaa PPSSEE--EEEEkkoo hhaaiinnbbaatt aaggiinnttaarriikk 
UUnnii eettaa EErriissoonnoo bbiissiittaattuu zziittuuzztteenn EEiibbaarrrreenn 
eettaa IIMMHH EEllggooiibbaarrrreenn..
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Gure errutinaren parte
dugu telebista, eta no-
labait gure errutina eta

bizimodua islatzen dituelako
dugu hain gertukoa. Horre-
gatik ere izango da natural-
tasun osoz barneratzen ditu-
gula pantaila txikiak bidal-
tzen dizkigun mezu eta iru-
diak. Baina, benetan trasmi-
titzen zaigunaz hausnarketa
egiteko denbora eta gogo
falta ere badakar naturalta-
sun horrek gure kaltetan.
Oharkabean sarritan.

2002an tarte informatibo-
aren %7 eskaintzen zitzaien
istripu eta “suceso” moduan
ezagutzen ditugun kontuei;
2006an, %18 ere gainditzen
zuen kopuruak. Eta dudarik
barik azken boladan joera
hori goraka doa. Dagoeneko
“prime time”ari “crime time”
esaten dionik ez da falta.

Munduan eta gure etxe-
barruan gertatzen dena eza-
gutzeko eskubidea du herri-
tarrak, eta publikoak eska-
tzen duena eskaintzeko es-
kubidea komunikabideek.
Bale, betiko eztabaida! Infor-
mazioa eta morboaren arte-
ko desberdintasunez aritzera
ere pasa gintezke gero...

Kontua da ni ez naizela
harritzen telebistako egune-
roko menuarekin eta, egia
esan behar badut, interneten
mezu bat bota, ez dakit zen-
bat ikaskide erail eta gero
bere buruaz beste egiten
duen gaztearen albistearekin
ere ia ez naiz harritzen. Ezta
handik gutxira beste batek
gauza bera modu berean
baina beste leku batean imi-
tatu duenean ere. Akaso
“nik handitan serial killer izan
nahi dut!” trankil esaten
duen umearen ideia ere nor-
mal jasoko dugu laster.

Unibertsitateko lagun ba-
tek hauxe idatzi zidan behin
karpetan: “Telebista oso he-
zigarria dela uste dut. Nor-
baitek pizten duenean liburu
bat irakurtzera joaten naiz”
(Groucho Marx).

“Crime ttiimmee”

IIzzaarroo AAuulleessttiiaarrttee
((KKAAZZEETTAARRIIAA))
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ORAIN DELA

Jendez gainezka zeguan Urkuxuko parkian, Sebas-
tian Lizaso eta Maialen Lujanbio bertsolarixekin
jardun zeban Tomasita Quiala Kubatik etorritta-
ko kantu inprobisatzaille edo repentistiak.

Eurua txanpon barrixa martxan ipini bihar zala-
eta, 30 laguneko taldia ikastarua jasotzen hasi
zan. Eudelek bultzatutako Euroform ikastaruan eu-
ruari buruzko zalantzak guztiak argittu zittuezen.

Debabarrenako suhiltzaillien parke barrixa
abendurako ipini zan martxan, hainbat aldake-
tarekin. Ordura arteko boluntarixuekin batera,
suhiltzaille profesionalekin hasi zan lanian.

Gure eskualdian 400 denda inguru galdu ziran ha-
markada hartan, eta 1.400 izatetik 1.000 inguru iza-
tera pasau ziran. Jaitsiera haundixena janari den-
den arluan emon zan, jantzidenden aurretik.

10 urte
11999988--XX--2233 
225500.. ZZKKIIAA..

SSuuhhiillttzzaaiilllliieenn ppaarrkkee bbaarrrriixxaa 
zzaabbaallttzzeekkuuaa zzaann..

EEuurruuaarrii bbuurruuzzkkoo zzaallaannttzzaakk aarrggiittzzeenn
hhaassii zziirraann..

Urteroko moduan, Deba-
barrena eta Debagoie-
nako odol-emaileak

Arraten batuko dira, elkarrekin
bazkaldu eta 25, 40 eta 50etik
gora donazio egin dutenei
oroigarriak banatzeko. Dome-
karako ipini dute hitzordua:
12.30etan meza izango da
Arrateko santutegian eta, on-
doren, 14.30etatik aurrera Kan-
tabria jatetxean bazkalduko du-
te. Domekan elkartearen erre-
konozimendua jasoko dutenen
artean 27 eibartar daude: ho-
rietatik hamazortzik 25 donazio

egin dute, lagun batek 40 aldiz
eman du odola eta beste zor-
tziek, berriz, 50 donazio edo
gehiago egin dute.

Horrez gain, Gipuzkoako
Odol Emaileen Elkarteak kan-
paina abiarazi du, odol-emaile
berriak elkartera erakartzeko
asmoarekin. Hainbat herritan
egingo den bezala, Eibarren
ere kartelak eta bestelako infor-
mazioa zabalduko dute, hama-
bostean behin Pagaegi kaleko
lokalean egiten diren odol-ate-
ratzeetara joatera animatzeko.
Batez ere gazteengana (35 ur-

tetik beherakoengana) ailegatu
nahi dute. Eibarko odol-emaile-
en elkartean gaur egun 465
odol-emaile daude eta urtean
900 bat ateratze egiten dituzte.
Kanpainari esker odol-emaile
kopurua %33 igotzea eta urte-
an 1.200 odol-ateratze egitera

ailegatzea espero dute. Mun-
duko Osasun Erakundeak eza-
rritako kopuruaren arabera, gi-
zartearen premiak asebetetze-
ko mila biztanleko eta urteko
50 odol-emaile egon beharko
litzateke eta Eibarren 26’4
emaile dago mila biztanleko.

Odol-emaileak Arraten batuko
dira domekan

Eibarko Armagintzaren Museoak
24.000 euroko dirulaguntza jasoko
du Gipuzkoako Foru Aldundiaren es-

kutik, hainbat jarduerari bultzada emateko
asmoarekin. Besteak beste, egunotan mar-
txan dagoen Euskal Festen inguruko eras-
kusketari, Museon Egunaren antolaketari
eta Armagintzaren Museoaren bigarren
zatia zabaldu ahal izateko egiten dihardu-
ten ikerketa-lanei laguntzeko asmoarekin
eman dute dirulaguntza. Kopuru horri
14.000 euro gehitu behar zaizkio, arlo tu-
ristikoan Museoa ezagutzera emateko pro-

mozioari laguntzeko beste dirulaguntza
hori jasoko dute-eta. Orain gutxi Diputa-
zioak zehaztutako laguntza bi horiei, aurre-
tik Eusko Jaurlaritzak hitzartutako 180.000
euroko beste bat gehitu behar zaie.

MMeerrcchhaannddiissiinngg--aa
Bestalde, eta Museoaren irudia ezagu-

tzera emateko ahaleginari erantzunez, Mu-
seoko arduradunek lehiaketa deitu zuten,
bertako merchandising-a (museoaren pro-
moziorako produktuak) diseinatzeko eta
saria jaso duten diseinu biak sortzeko beha-

rrezkoak diren pausuak ematen hasi direla
aurreratu dute Museoko arduradunek.
Epaimahaiak sari bi ematea erabaki zuen:
bata, Nestor Pérez Valenciagak sortutako
‘Revolver Boo.k’ lanari (errebolber itxurako
liburu-euskarriari) eta bestea, berriz, Amaia
Ajuriaguerrak, Joseba Aranzabalek eta Mi-
kel Treviñok egindako ‘Damaskinatzailea-
ren bola’ izenekoari (damaskinatzailearen
bolan oinarritutako idazmahairako tresnari).

24.000 euro gehiago Museoarentzat

IIaazzkkoo bbiillkkuurraann ppaarrttee hhaarrttuu zzuueenn ooddooll--eemmaaiilleeeenn ttaallddeeaa..
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-- EEuusskkaarraa bbaattuuaakk 4400 uurrttee
bbeetteettzzeenn dduueenn hhoonneettaann,, zzeerr
ddaa hhoorrii:: aasskkoo,, gguuttxxii,, ddeennbboo--
rraa nnaahhiikkoo??

Nondik begiratzen denaren
arabera, baina oraindik denbo-
ra gutxi dela esango nuke on-
dorio zehatzak ateratzeko or-
duan. Irakaskuntzarako eta tes-
tugintzarako nahikoa bada ere,
irakurketarako ez da nahikoa.
-- ZZeellaakkoo iibbiillbbiiddeeaa iizzaann dduu
eeuusskkaarraa bbaattuuaakk?? ZZaaiillaa iizzaann
ddaa,, zzuuzzeennaa??

Faktore asko batzen dira
hor. Tradizionalki, baserrita-
rrek eta kultura apaleko jen-
deek ez dute izan irakurtze-
ko zaletasun berezirik eta
batua metodoak hartuta
ikasten da, irakurriz eta en-
tzutez. Komunikabide oro-
korrek zintzoki jarraitu dute,
ETB kasu; emisora lokalen
kasua bestelakoa da, herri-
koen arteko komunikabidea
izaten segitzen duelako. Bai-
na euskalkiak batuaren gai-
netik kokatzean erdararen
orokortasunera jotzeko arris-
kua dago, erdara batuara. 
-- BBeehhiinn bbaaiinnoo ggeehhiiaaggoottaann
eessaann dduuzzuu,, GGaabbrriieell AArreessttiirrii
eesskkeerr,, iizzaann dduugguullaa eeuusskkaarraa
bbaattuuaa bbeehhaarr ggeennuueenneerraakkoo,,
bbeehhaarr ggeennuueenneeaann bbaaiinnoo
ggeehhiiaaggoo......

Garrantzitsua da hori. Bera
eta Txillardegi, biak ibili ziren
azkar horretan. Denboraren
premia ikusten jakin zuten
eta saiatu ziren tresna ego-
kiak prestatzen bide horre-
tan. Askotan esaten da
`etsaiarengandik hartu kon-
tseilua´ eta ,Jaime Ignacio Del
Burgok “El ocaso de los falsa-
rios” liburuan dioenari jarrai-
tuz gero, variante dialectal
besterik ez zen izango gure
euskara.  
-- EEuusskkaallttzzaaiinnddiiaakk zzeeiinn mmaarr--
ttxxaa ddaarraammaa?? BBaattzzuukk ddiioottee
ggeellddooeeggii,, bbeeggiirraa mmoodduuaann
jjaarrdduutteenn dduueellaa,, bbeelldduurrrreezz
eeddoo bbaalliittzz mmoodduuaann.. 

Arlo batzuetan arinago jo-
an zitekeela? Batzordeetan-
eta lanean dihardugu... Topo-
nimian eta exonomastikan
nahiko arin doaz gauzak. Gra-
matikan astiroago joatea ere
normalagoa da, dokumenta-
zio asko bildu behar baita.
`Asko gizon etorri dira´ esa-
tea Hegoaldekoontzat txarto
egongo litzateke, baina Ipa-
rraldean hala diote. Orduan,
zer? Hor biak onartu beharra
dago: bai `gizon asko´, baina
baita `asko gizon´ ere, bakoi-
tza bere esparruan. 
-- EEttaa ddiiaalleekkttooeenn,, eeuusskkaallkkiieenn
ttookkiiaa nnoonn ddaaggoo??

Hizkuntza mintzatuan, ba-
tez ere. Ezin dugu ahaztu ho-
mologazioa bilatu behar dela,
mundu guztiko hizkuntzekin
gertatzen den moduan. Dia-
lektoz mintzatzea batua ikasi
ez dutenen seinalea da asko-
tan eta horrek ezjakintasuna
adierazten du. 
-- ZZeerr bbeerrrrii dduuzzuu EEiibbaarrkkoo eeuuss--
kkaarraarreenn iinngguurruuaann?? AAsstteekkaa--
rriiaann bbiiaakk eerraabbiillttzzeenn ddiittuugguu::
bbaattuuaa eettaa eeiibbaarrttaarrrraa..

Gauzak bere neurrian erabil-
tzearen alde nago eta leku txi-
ki bateko euskalkia adminis-
traziorako erabiltzea hori bai
ikusten dudala gehiegikeria
moduan. Fonetismo arazoa
ere hor dago eta, Mokoroak
zioen moduan, fonetismo lo-
kalak oztopoa dira askotan. 
-- BBiillbbookkoo aarraattoosstteeaakk iinnaauu--
tteerriiaakk zziirreellaa eessaann zzeennuueennee--
aann,, AAmmaattiiññookk ggaallddeettuu zziizzuunn
EEiibbaarrkkooaakk oorrdduuaann eeaa zzeerr
zziirreenn..

Gauza bat da hizkuntza es-
tandarreko hitz bat eta bestea

tokian-tokiko sinonimoak. Er-
deraz, `carnavales´ esateko,
hor dute ere carnestolendas
edo antruejo. Jai berezietan
akaso erabiliko dituzte, baina
ez gehiago. Bidezkotasun
guztia izanda ere, arriskuga-
rria da promozio etengabea
egitea. Kontuan izan beti gu-
txi garela eta erdera aldame-
nean dugula. 
-- GGiippuuzzkkooaann eeggoonnddaa eerree,,
gguurree eeuusskkaallkkiiaakk bbiizzkkaaiittaa--
rrrreettiikk dduu ggeehhiiaaggoo.. BBiizzkkaaiieerraa
oonnddoo oorrddeezzkkaattuuttaa ddaaggoo
EEuusskkaallttzzaaiinnddiiaann,, iinnddaarr nnaahhii--
kkooaa dduu??

Toki guztietako gutxiengo-
ko ordezkaritza dugu. Lexi-
kografia lantzen dugun bakoi-
tzean, interes handia dago
bertakoei-eta galdetzeko eta
gauzak jasotzeko. Baina, si-
nonimoetan-eta, edozein
gauza  -gehienak aldaki hu-
tsak- jaso beharrean, gehiago
jotzen dugu -ikus formulara.
Zuek hor, esateko, baduzue
`antxitxiketan´ korrika esate-

“Euskara batua behar-beharrezkoa da 
beste hizkuntzen mailan jarduteko”
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Gaur arratsaldean, 18.00etan hasita, UEUren
ikasturtearen inaugurazio ekitaldia egingo da
Markeskua jauregian eta hor izango da Xabier
Kintana euskaltzaina. Euskara batuaren oinarriak
finkatu zirela 40 urte betetzen direnez, 
`Euskara batuaren ibilbidea´ gaiaren inguruan
jardungo du 1946an jaiotako bilbotarrak. 
Filosofian lizentziatua, hainbat hizkuntza 
menperatzen ditu eta kazetari, kritiko, 
ikertzaile, itzultzaile, irakasle... ez da geldirik
egon urte guzti hauetan. Euskaltzaindian sartu
zen 1993an eta Euskal Hiztegi Modernoaren
egilea ere bada, Gabriel Arestirekin batera.
Itzulpengintzan nabarmendu da, Kafka, Marx,
Engels, Lenin, Defoe... itzuliz.
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ko erabiltzen duzuena; hori
beste hitz bat da eta, ondo,
jaso beharrekoa. Baina ba-
riantetxuak jasotzeak ez du
ez buru, ez hankarik. Beste
batzuk ̀ me paice´ eta ̀ no va-
le un rial´ jasotzen ez duten
moduan.
-- EEssaann dduuzzuu eerree,, XXXXII.. mmeenn--
ddeeaarrii bbeeggiirraa,, bbii mmiilliiooii eettaa eerr--
ddii eeuusskkaall hhiizzttuunneekkiinn eerree eezziinn
ggaarreellaa llaassaaii ggeerraattuu..

Era askotako arriskuak di-
tugulako. Txikiz inguratuta
bazaude, ez zara lotsatuko.
Baina metro bikoak ondoan
izanda, gu ere txiki sentituko
ginateke. Berdinen artean
konplexurik ez dagoen mo-
duan, erraldoi biren artean
zaudenean... kultur hizkuntza
hedatuak direnean, inperia-
listak gainera... Frantziak hor
jarraitzen du intransigentzia
guztiarekin. Katalanen egoe-
ra, gurekiko parekatuz, oso
bestelakoa da: osaera sozio-
logikoan ere, han katalanera
burgesiaren hizkuntza izan
da, hemen gure handikiek
euskera zelan erabiltzen du-
ten ikusten dugunean: asko-
tan oinarrizko, pobre eta ba-
rregarriki, ez dutelako prakti-
katzen.
-- KKaattaalluunniiaarrrreeii jjaarrrraaiittuu bbee--
hhaarrkkoo ggeenniieekkee aarrlloo hhoorrrreettaann
hhaann hhaarrttuuttaakkoo eerraabbaakkiieettaann??

Gauza askotan bai. Beti
ere, jakinda formula magiko-
rik ez dagoela, puntu aman-
komunak ere bilatu daitezke-
en arren. Han badago gure-
tzako moduko ongarria. 
-- GGeeoorrggiiaarreekkiinn eerree hhaarrrree--
mmaann bbeerreezziiaa dduuzzuu.. HHaannggoo
eeggooeerraa hhoobbeeaa ddaa gguurreeaa
bbaaiinnoo??

Errusiarren inbasioa jaso
dute eta ez dute erraza, baina
georgiera normalizatuago da-
go. Errotik eutsi diotelako hiz-
kuntzari. Harrotasuna nabari-
tzen zaie eta, horrez gain, oso
ondo ikusten dute, bereziki
landuz hitz ondo egitea. Baz-
karietan adierazpen ugari en-
tzuten dira, poeten pasartee-
kin. Gu baino mila aldiz hobe-
to daude zentzu horretan.
-- EEssppaaiinniieerraarreenn aallddeekkoo mmaa--
nniiffeessttuuaa oorraaiinn kkaalleerraattzzeeaakk
zzeerr eessaann nnaahhii dduu zzuurreettaakkoo??

Gauza asko, tartean hain-
baten bihotzetan ez dela
itzali euren inperioan eguz-
kia inoiz ez dela ezkutatzen
esaldi famatu hori. Askotan
gertatzen da, metropolitik
urruti dauden herriak galdu-
ta, gertukoenei gehiago es-
tutzea. Turkiak gauza bera
egin zuen kurdoekin eta ar-
meniarrekin. Orain dela ha-
mabost bat egun Pirinioeta-
ko hizkuntzen kongresua
egin zen Iruñean eta, hango
jarrerak ikusita, argi dago
zenbat aurreratu daitekeen
berdintasun eta elkarkideta-
sunetik abiaraziz.
-- PPéérreezz RReevveerrtteekk ddiioo iinnddee--
ppeennddeennttzziiaa lloorrttuu aarrttee jjaaii dduu--
gguullaa gguurree eesskkuubbiiddeeaakk aallddaa--
rrrriikkaattuu eettaa ooffiizziiaalliizzaattuu nnaahhii
iizzaatteekkoottaann..

Ez dakit zer esan duen, bai-
na, hori badio, berak ematen
digu soluzioa. Ni ez nago in-
dependentzia independen-
tziagatik lortze alde, baina
gure hizkuntza zabaltzeko
egitura politikoa izatea ko-
meni bazaigu... Ezberdinen
artean, menpeko izateko go-
go gutxi du edozeinek. 

-- ZZeellaann iikkuusstteenn dduuzzuu HHeezz--
kkuunnttzzaa SSaaiilleeaann eeggiinn nnaahhii ddii--
rreenn aallddaakkeettaakk hheezzkkuunnttzzaa
eerreedduuaakk ddiirreellaa--eettaa??

Tontxu Campos borondate
onenarekin dabilela uste dut.
Eta Katalunian eta Galizian
arazo barik egiten badira gau-
zak, zergatik dago hemen ha-
lako fiskal jeneral bat -PP eta
PSOE ordezkatzen duena-
gaztelaniaren nagusitasuna
ezarri nahi diguna? Guk gu-
rea nahi izatea gauza norma-
lena iruditzen zait.
-- OOrraaiinn aarrttee EEuusskkoo JJaauurrllaarrii--
ttzzaattiikk eerraammaannddaakkoo bbiiddeeaa
eeggookkiiaa iizzaann ddaa?? AAsseeppttiikkooee--
ggiiaa iizzaann ddeellaa eezz dduuzzuu nnooiizz--
bbaaiitteenn eessaann??

Posibilismoari jarraitu zaio-
lakoan nago, etsaia ez hase-
rretzeko beldurrez askotan.
Ni ez naiz politikaria eta, ari-
nago edo ez, iritzi kontuak
dira horiek. Ea bideak era-

maten gaituen behar dugun
helburura.
-- IIddaazzlleeaa,, iittzzuullttzzaaiilleeaa...... hhaaiinn--
bbaatt aarrlloottaann jjaarrdduunnddaakkooaa zzaa--
rraa.. ZZeerrkk dduu lleehheennttaassuunnaa
ggaauurr eegguunn zzuurreettzzaakkoo??

Nahiko txarto ibili naiz, hiru
operazio tartean izan ditut-
eta; nahiko makal ikusi naiz.
Beste herri batzuekin ditudan
harremanak zaintzen ahale-
gintzen naiz eta... denbora
falta zait, batez ere.
-- EEsskkuu aarrtteeaann iizzaannggoo dduuzzuu
zzeeoozzeerr.. PPrrooiieekkttuurriikk eeddoo??

Orain amaitu dut itzulpen
bat, Maimonidesen ingurukoa.
Eta nire buruari agindu diot
holako itzulpenik, editorial ba-
ten agindupekorik berriro ez
hartzea. Ez zait gustatzen agin-
dutakoa ez betetzea eta, ezin
zarenean heldu, edo larri zabil-
tzanean... kale egiteko beldur
hori ez dut nahi. Hitza betetze-
ko asmoa dut, gainera.
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OOssaassuunn aarraazzooaakk iizzaann bbaaddiittuu eerree,, XXaabbiieerr KKiinnttaannaakk eezz dduu llaannaa
aallddee bbaatteerraa llaaggaa.. GGaauurr bbeerrttaann MMaarrkkeesskkuuaann iizzaannggoo dduugguu..
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SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
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RRaaffaaeell CCaabbaanniillllaass
3311 uurrttee,, ssoollddaaddoorriiaa
Bai, noski, erosketia egitteko orduan
gauza ekonomikuena dala begittantzen
jata. Krisixarekin ez dot bereziki marka
txuridun produktu gehixago erosten,
lehen moduan jarraitzen dot kontsumi-
tzen. Marka zurikuen eta ez direnen ar-
tian ezberdintasun haundixena pre-
ziuan dago, kalitatia antzerakua dalako.

Marka zurixak 
konsumitzen dittuzu?

CCrriissttiinnaa UUrriibbeezzuubbiiaa
4422 uurrttee,, eerriizzaaiiññaa
Nik konsumitzen dittut. Marka guztie-
tan moduan, gauza batzuk onak dagoz
eta beste batzuk ez, baiña dana proba-
tzen saiatzen naiz eta gustatzen baja-
taz erosten dittut. Krisixarekin gehiago
begiratzen dozu produktuen preziua,
baiña marka zurixeri dagokixonez le-
hen be kontsumitzen nittuan.

DDoolloorreess PPaarrddoo
5577 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Bai. Praktikuena eta merkiena dana
kontsumitzen saiatzen naiz, noski. Oin-
txe, krisixan gauazela komentatzen dan
denbora honetan, ekonomizatu egin
bihar dala begittantzen jata. Kalitatiari
dagokixonez, nahiko produktu onak di-
ra marka zuridun horretxek, eta aurrez-
teko balio badabe, ba hobeto.

PPaattxxii ZZaammaakkoollaa
5522 uurrttee,, llaannggaabbeezziiaann
Etxeko erosketia amak egitten dau. Be-
rak, normalian, erosten dittu marka zu-
ridun produktuak. Prentsan ikusi dot
zelan jendiak krisixa dala-eta marka zu-
ridun produktuak erosten hasi dala. Ka-
litatiari dagokixonez ez dot uste alde
haundixa daguanik produktu batzueta-
tik bestietara, agian kasu konkretuetan.

Krisixa gora, krisixa behera.
Telebisiñuan krisixa, kalian
krisixa, etxian krisixa, dendan
krisixa. Iñork ez detsa krisixari
alde egitten. Oin, beste
kontu bat. Nola egiñ aurre krisi
honeri? Dirua aurreztia
ezinbestekua da, nola aurre
egin bestela krisixari! Erosketak
egitteko orduan, adibidez,
marka zurixetan aurkitzen dabe
irtenbidia askok (marka zurixak,
supermerkatuak euren izenekin
saltzen dittuzten hórrek dira).
Nielsen informiaren arabera,
%39ra arte igo da marka
zurixen erabilleria 2008xan.
Erosketa egitteko orduan, gero
eta gehixago fijatzen da jendia

preziuan; holan, marka zurixen erosketia haundittu egin da.
Eta zer dago marka zuri hórretxen atzetik? Ba, kasu batzutan,
ekoizle oso ezezagunak, produktua hain merkia izatia zergaittik
dan erakusten dabenak. Eta, beste kasuetan, telebisiñuan
ikusten dittugun bardiñak dira, eurek egitten detselako
produktuak supermerkatu haundixeri, askotan (edo gehixene-
tan) kalidade ezbardiñarekin. Marka zuri ezbardiñen jatorrixa
zein dan jakitteko http://elreplicante.es/marcas-blancas-listado
webgunera jo zeinkie.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia
8  Pediatria

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Urologia
15  Erizaintza
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Oin dala lau urte jaixo zan
Shangaiko Euskal Etxia,
Txinara biharrera juan-

dako hainbat lagunen eskutik. 17
bazkiderekin ekin zetsan bidiari
eta harrezkero etenbarik hazten
juan da, hamendik hara juandako
euskaldun kopuruak egin daben
moduan, 70 sozio izatera aillegau
arte. Aurten Shangaiko Euskal
Etxiaren presidentia eibartar bat
izendatu dabe, Alex Arriola gaz-
tia, eta berak azaldu deskun mo-
duan, “horren herrialde arrotz eta
desberdin batera juatiak dakarren
aldaketia hain gogorra ez izatia
izan zan hasierako helburua, eus-
kaldunak alkarrekin egoteko leku
bat sortziarekin batera. Gero, ur-
tiak aurrera egiñ ahala, geure bu-
rueri beste helburu batzuk ipin-
tzen juan gara: euskal kulturia
ezagutzera emotia, euskeriaren
aldeko kanpaiñiak aurrera eruatia,
euskal enpreseri laguntasuna es-
kintzia…”.

Euskal Etxiaren aktibdadia bi-
zi-bizixa da, presidentiak kontau
deskunaren arabera: “Kultur-ar-
luan, jarduera nagusiña Korrika
dala esan geinke, Txina osuan
zihar banatuta daguazen euskal-
dun guztiak hartzen dabe parte.
Euskeria hamen nahiko ezeza-
guna izanda be, ahal dogun
neurrixan ezagutzera emoten
ahalegintzen gara. Horrekin ba-
tera, urtero Euskal Jaixa ospa-

tzen dogu. Bestalde, artista gaz-
te euskaldun batzueri be lagun-
tasuna eskindu izan detsagu,
euren obrak erakutsi eta dirula-
guntzak emonda”.

Baiña kulturiari bultzada eda-
rra emotiaz aparte, aisialdixare-
kin lotutako beste hainbat kon-
turekin ez dira ahaztutzen: “He-
rri zoragarri honetan hainbeste
gauza ikusteko daguanez, toki
diferentietara juateko txanguak
be antolatzen dittugu. Kirola be
inportantia da eta beste herrial-
de batzuetako taldien kontra
lehiatu izan dogu, Kataluñia eta
Txileren kontra, adibidez. En-
presa-munduari begira, barriz,
Euskal Etxia batzarleku modu-
kua da eta, sarrittan, Txinara

nahiko galduta datozen enpre-
seri lehendabiziko pausuak
emoteko laguntasuna eskintzen
detsagu. Eta, aittatutako guztiez
aparte, zelan ez, Shangaiko Eus-
kal Etxian, beste edozeiñ euskal
etxe edo soziedadian egitten
dan moduan, hamen be jan eta
edan egitten dogu, euskaldun
onen modura!”.

SShhaannggaaiikkoo kkaalliieettaann KKoorrrriikkaa
Shangaiko Euskal Etxiaren in-

guruan oso esperientzia polittak

bizi izan dittue: “Iazko Korrika
aittatzekua izan zan, pankarta
baten atzian 30 bat euskaldun
Shangai hiriko kale inportantie-
netan antxitxiketan ikustiak
oihartzun haundixa euki eban,
poliziakuak atzetik etorri jaku-
zen, ez ebelako ezer ulertzen,
manifestaziñua-edo zalakuan,
eta han guztiz prohibiduta da-
guazenez bertan behera laga-
tzeko esan zeskuen. Hori bai,
kasorik ez genduan egiñ eta
beste leku batian segidu gen-
duan. Azkenian gure helburua
lortu genduan: zarata piskat eta-
ra eta euskaldunak bertan ga-
guazela jendiari gogoratzia”.
Ezkontza bat be izan eben Eus-
kal Etxian bertan, euskaldun-
euskalduna, basarrittar jantzitta,
bilbotar eta aretxabaletar baten
artian eta urtero Urrezko Aba-
kua izeneko sarixa banatzen da-
be eta, bestiak beste, Ibarretxe
lehendakarixak eta oin dala 70
urte hara juandako pelotarixeri
emon detse oroigarrixa. Horrek
danak eta gehixago, argazki eta
guzti, interneten (blog.china-
euskaletxea.info) ikusteko mo-
duan ipiñitta dagoz.

Shangain be euskeraz
Hamaika arrazoirengaittik, etxetik millaka kilometrora
biharra egittia tokatzen jakue askori. Fenomenua ez
da barrixa, euskal diasporarekin akordatzia baiño ez
dago. Baiña kanbixua emon, emon da, batez be
biharrerako destinuetan. Eta bestela galdetu 
inguruan, seguruenik zeurengandik ez oso urruti 
lantzian behiñ Asia aldera biajeren bat edo beste
egin bihar izaten daben baten bat topauko dozue.
Eta beste batzuk, barriz, maletak hartu 
eta Ekialderako bidaiari ekin detse, han hilliak 
edo urtiak pasatzeko. Horretako asko hartzen dittu
Shangaiko Euskal Etxiak, Asiako euskal etxe bakarrak.

ASIAKO EUSKAL ETXE BAKARRAK 70 LAGUN 
BATZEN DITTU, 7 EIBARTAR TARTIAN

KKuullttuurriiaa eettaa aaiissiiaallddiixxaa bbaattuuttaa,, eeuusskkaalldduunn aasskkoo bbaattzzeenn ddiirraa EEuusskkaall EEttxxiiaann..
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NNoorrbbeerraarreenn ‘‘aannttzzeerraakkuueenn’’
bbiillllaa

Normala danez, etxetik urruti
egon eta beste euskaldun ba-
tzuekin esperientziak konparti-
tzeko aukeria izatia asko esker-
tzen dabe Shangai aldian dabi-
zen euskaldunak: “Hamen nahi-
kua denporia daroiagunontzat
lasai egoteko aukeria eskintzen
desku eta, aillegau barri dira-
nendako, barriz, iñor ezagutzen
ez baldin badabe, 1.300 millioi
biztanle dittuan herrialde batian
bakarrik ez daguazela sentitzen

laguntzen detse. Kontuan izan
bihar da hamengo bizimodua
nahiko diferentia dala, Euskal
Herrikuarekin konparauta, eta
ondo egoten da zure ‘antzera-
kua’ dan jendiarekin lantzian
behiñ egotia”.

Izan be, aldaketa haundixa da-
la begibistakua da: “Shangain bi-
zi naiz, 19 millioi biztanleko hiri-
xan. Hau da Txinako hiri aurrera-
tu eta internazionalena, mundu
guztiko jendia topau zeinke. Ho-
rregaittik, nahiz eta etxetik urruti
bizi, oso eroso sentitzen gara,

nere kasuan, behintzat, hala da.
Beste kontu bat da Txinako bes-
te probintzietan bizi dan jendia-
ren egoeria zelakua dan, ez da-
kelako guk hamen dittugun ero-
sotasunak, euren bizimodua as-
koz gatxagua da”.

AAllddaakkeettaa iizzuuggaarrrriixxaakk 
ddeennppoorraa ggiittxxiittttaann

Kultura eta ohittura aldaketia
agerixago geratzen da biharre-
rako orduan: “Biharrian izaten
da arazo gehixago, txinatarreri
gure ikuspuntuak ulertarazten

ahalegintzen garanian, pazien-
tzia haundixa izatia komeni da,
euren ikuspegixak ulertu eta
errespetatu…”. Eta hori ez da
beti erraza izaten: “Orokorrian,
Txinan gagozen atzerritarrak (ez
bakarrik euskaldunak) oso des-
berdiñ ikusten dittugu eta ho-
rrek askotan arazuak sortzen di-
ttu gure artian. Baiña kontuan
hartu bihar dittugu azken 100
urtiotan Txinan pasautako gau-
za guztiak, bertako biztanlien
izateko modua ulertu ahal iza-
teko. Nik neuk, euren historixa-
ri buruz nahikua irakorri eta ge-
ro, gauza bat edo bestia zergai-
ttik egitten daben piskat uler-
tzera ailegau naiz. Oso denpora
gitxittan aldaketa izugarrixak
izan dittuan herrialdia da eta
ezin leike egun batetik bestera
dana aldatu”.

Txinuendako, barriz, eta nor-
mala danez, ‘arraruak’ gu gara,
“baiña jende gaztiak atzerrita-
rrekin harremanetan egoteko
gero eta arazo gitxiago dake.
Horregaittik, denporiarekin gure
arteko desberdintasunak be gi-
txitzen juango dirala pentsatzen
dot”.

EEuusskkaall EEttxxeekkoo zzuuzzeennddaarriittzzaakkuuaakk eekkiittaallddii aasskkoottaarriikkuuaakk aannttoollaattzzeenn ddiittttuuee..LLaann kkoonnttuuaakk ddiirraallaa--eettaa,, eeuusskkaalldduunn aasskkookk aammaaiittttuu ddaabbee TTxxiinnaann.. 

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
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TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa,, 44
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-- ZZeellaann aaiilllleeggaauu zzaarraa SShhaannggaaiikkoo EEuusskkaall
EEttxxeekkoo pprreessiiddeennttiiaa iizzaatteerraa??

Urtero botaziñua egitten dogu, batzordia
aldatzen juateko eta aurten ni aukeratu nabe
presidente izateko. Euskal Herrixa munduko
beste punta honetan ordezkatzia gauza po-
litta, harro egoteko modokua begittandu ja-
tan. Gaiñera, badakizue, eibartarrak ez baga-
ra saltsa guztietan sartzen aspertu egitten
garala. Nerekin batera beste hiru lagun da-
goz batzordian, danak gipuzkoarrak.
-- ZZeennbbaatt bbaazzkkiiddee ddaaggoozz?? 

Oin momentuan 70 bat bazkide gara.
Gehixenbat Gipuzkuatik etorrittako enpre-
sak dagoz hamen inguruan eta horregaittik
bazkide gehixenak be gipuzkuarrak gara: Ei-
bar, Anoeta, Donostia, Lasarte, Ordizia…
herri askotakuak. Bizkaitarrak be badagoz,
Bilbo aldekuak. Danera Eibarko 7 lagun ga-
goz, oin dala gitxira arte 8 eibartar giñan, eta
danak Shangain gagoz bizi izaten. 
-- NNoorrmmaalliiaann zzeennbbaatt llaagguunn bbaattzzeenn zzaarriiee
EEuusskkaall EEttxxiiaann??

40 eta 50 lagun artian batzia lortzen da-
ben ekitaldixak askotan izaten dittugu, alkar-
tzeko ez dogu aitzakia haundirik bihar iza-

ten. Edozeiñ asteburutan bazkari edo afari-
ren bat antolatu zeinke, eta jendia segiduan
hasten da izena emoten. Alkartzeko arrazoia
erraz ulertzekua da. Izan be, astian zihar
biharrerako erritmua oso gogorra izaten da
hamen, ezin miñutu batian geldirik egon,
eta asteburuetako afari edo bazkarixak lagu-
nekin lasai egoteko aukera ona izaten dira,
piskat deskonektatzeko. Horrez gain, kultu-
rarekin, kirolarekin-eta lotutako ekitaldi guz-
tiak dagoz, baiña horrek urte hasieran finka-
tzen dittugu, kalendarixuaren arabera. 
-- UUrrrruuttii eeggoonnddaa bbee,, jjaakkiinnggoo ddoozzuu eessttaadduu
mmaaiillllaann kkrriissiixxaa bbeesstteerriikk eezz ddaabbiilllleellaa ddaa--
nnoonn aahhoottaann.. ZZeellaann iikkuusstteenn ddaa eeggooeerriiaa hhaann
aallddiiaann?? 

Gizarte globalizauan bizi garan neurrixan,
munduko punta batian pasatzen danak era-
giña daka beste puntan be. Europako en-
presa asko dagoz txinatarrekin biharrian eta
Europan arazuak badittue, txinuak be ara-
zuak dittue. Hamen ez dago krisi edo hala-
korik, biharra eta diru-mugimendu haundixa
ikusten dira, baiña edozelan be kontu eta
arreta haundixarekin segitzen da munduko
beste tokixetan pasatzen diharduena.

-- ZZeeiinn ppiissuu ddaakkaa TTxxiinnaakk eeggooeerraa hhoonneettaann??
Krisi honetan ez Txinak ez beste herrialderik

ez dake iñolako pisuri. Azken urtiotan gu haiñ
eroso bizi izanaren ondorixuak izan leikez oin-
guak. Gauza on eta karuak erostera oso azkar
ohittu gara, urte batzuk geruago pasauko za-
na kontuan izan barik. Atzera begira ipiñitta,
normala da etxe batengaittik pagatzen gen-
duana? Eta beste faktore inportante bat: haiñ
espekulatibua dan burtsa sistema baten men-
pian egotia arazo haundixa da, goizetik egu-
nera zuritik baltzera pasau leike eta, alderan-
tziz, horrek dakarren ziurgabetasun guztiare-
kin. Baiña gauza honek ziklikuak dira, etorriko
dira sasoi hobiak, bittartian poltsikua piskat
zaindu egin biharko dogu. Benetan larrixa en-
presak, biharrik ez dagualako, despido masi-
buekin hastia izango litzake; hori bai izango li-
tzakeela kezkatzen hasteko modukua.

22000066kkoo uuzzttaaiillllaarreenn 2200aazz ggeerroozzttiikk SShhaannggaaiinn bbiizzii ddaann eeiibbaarrttaarrrraa AAssiiaann ddaagguuaann 
EEuusskkaall EEttxxee bbaakkaarrrreekkoo pprreessiiddeennttiiaa ddaa.. AAuuttoommoozziiññuuaarreenn sseekkttoorriiaann bbiihhaarrrraa eeggiitttteenn
ddaabbeenn CCIIEE AAuuttoommoottiivvee eeuusskkaall mmuullttiinnaazziioonnaallaarreenn eesskkuuttiikk jjuuaann zzaann TTxxiinnaarraa 
bbiihhaarrrreerraa,, EEuusskkaall EEttxxiiaa oossaattzzeenn ddaabbeenn bbeessttee bbaazzkkiiddiiaakk bbeessttee eennpprreessaa bbaattzzuurreenn 
eesskkuuttiikk aaiilllleeggaauu ddiirraann mmoodduuaann..

“Politta da munduko beste puntan 
Euskal Herrixa ordezkatzia”

AALLEEXX AARRRRIIOOLLAA, SHANGAIKO EUSKAL ETXEKO PRESIDENTIA
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-- IIaazz VVaalleennttzziiaakkoo LLeevvaannttee
BB--bb aarriittuu zziinneenn.. NNoollaakkoo eess--
ppeerriieennttzziiaa iizzaann zzeenn??

Egia esa, nahiko txarra.
Taldean arazo ekonomiko
handiak egon ziren eta, on-
dorioz, ez genuen oso ondo
pasatu denboraldi osoan.
Burua ez geneukan egon be-
har zen lekuan eta kirol arlo-
an ere txarto ibili ginen.
-- AAuurrtteenn EEuusskkaall HHeerrrriirraa
bbuueellttaattuu zzaarraa.. HHoobbeettoo??

Askoz ere hobeto. Sestao
talde umila da, ez da talde
profesionala. Hala ere, profe-
sionaltasun hori bakoitzak
ematen duela uste dut; horre-
la, Sestao Levante baino pro-
fesionalagoa dela esan deza-

ket. Bestetik, Sestaoren zale-
tuak lehen mailakoak dira.
-- NNoollaa hhaassii dduuzzuuee ddeennbboo--
rraallddiiaa??

Oso ondo. Neurketa baka-
rra galdu dugu eta 4. pos-
tuan gaude. Gu baino aurre-
kontu handiagoa duten talde
askoren aurka lehiatzen gara,
baina horri aurka egiteko lana
eta gogoa ipintzen dugu.
-- AAuurrtteennggoo ddeennbboorraallddiirraakkoo
eessppeerraannttzzaakk??

Mailari eustea, baina hel-
buru hori ahalik eta azkarren
lortzen badugu, gora begira
ipini gaitezke. Polita izango
litzateke lehen seien artean
geratu eta datorren urtean
Errege Kopan aritzea.

“Profesionalagoa da Sestao
River Levante baino”

Jon Larreategi
foballeko 2. B mailako
Sestao Riverren dihardu
jokatzen. Estatuko 
talderik garrantzitsuenen
harrobietan ibili da.
Euskal Herrira itzuli
da eta Sestaon bikain
dohakio orain arte.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Kexaka zabiltza beti, baina zein
konponbide proposatzen duzu
zuk? Erraza da kexatzea, baita
beharrezkoa ere, baina arazo bat
konpontzeko hori ez da nahikoa,
beraz, konponbideak pentsatzen
hasi zaitez lehendabizi.

ttaauurruuss
Familiakide batek zure beharra
izango du hurrengo egunetan.
Bere egoera ez da oso ona eta
ingurukoen laguntza ezinbeste-
koa izaten da horrelako kasue-
tan. Erakutsiozu zenbateraino
maite duzun.

ggeemmiinnii
Istorio amaigabea da pertsona
horrekin duzuna. Aurrera eta
atzera zabiltzate denbora oso-
an, txakurra eta katua bezala,
baina maite diren pertsona bi-
ren moduan ere. Azken finean,
horrela zaudete egokien.

ccaanncceerr
Berehala beldurtzen zaren ho-
rietakoa zara. Ba, aste honetan
susto ederra hartuko duzu kale-
an zoazela. Barre egingo duzu
ondoren, gertatukoa gogoratze-
an, baina barreneko ikara hori
ez zaizu berehala joango.

lleeoo
Zirikatzaile galanta eginda zau-
de, Leo! Nola otutzen zaizkizu
hain kontu barregarriak? Gauza
da zirikatuek zure txantxak uler-
tzen dituztela, baina ulertzen ez
dituen batekin topo eginez ge-
ro… adi!

vviirrggoo
Tentazioa handia da, ia ezinez-
koa ezetz esatea. Baina indar-
tsua izan behar zara eta ondo-
rioetan pentsatu. Pentsa tenta-
zioan eroriz gero sortu dezake-
zun kaltean. Merezi du? Ez egin
axolagabekeriarik.

lliibbrraa
Gogoratzen orain dela urte biko
udan ezagutu zenuen pertsona
berezi hori? Bere bizitzaren be-
rri izango duzu eta orduan sen-
titzen zenituen kilika horiek ha-
siko zaizkizu berriz ere sabele-
an. Ezin izango duzu ahaztu.

ssccoorrppiiuuss
Bizitza lasterketa izango balitz
bezala ikusten duzu, eta ez da
horrela. Zergatik nahi duzu beti
lehena izan, azkarrena, gero
besteei itxaron behar badiezu?
Taldean lan egin eta bizitzen
ikasten saiatu beharko zinateke.

ssaaggiittttaarriiuuss
Azkenaldian buruan izan ditu-
zun buruhausteak argituko zaiz-
kizu. Bihar eta etzi, buruan buel-
tan ibili dituzun zalantzek alde
egingo dute eta bake egoerara
bueltatuko zara berriro. Lasaita-
suna helduko da zurera.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Inoiz baino aktiboago sentituko
zara aste honetan. Edozer gauza
egiteko gogoa izango duzu, bai-
ta gauza gogaikarrienak ere, ba-
tere atsegin ez dituzunak. Goi-
zero gogotsu altsatuko zara, eta
hori bai dela harrigarria zugan.

aaqquuaarriiuuss
Ez egin inongo planik datorren
asterako. Oso lanpetuta ibiliko
zara, alde batetik bestera, eta
ezin izango duzu inolako kon-
promezurik hartu inorekin, kon-
promezu hori betetzeko arazo-
ak izan ahal baitituzu.

ppiisscciiss
Ordenagailuan lanen bat egin
behar baduzu, joan gordetzen;
bestela, egindako guztia galtze-
ko arriskua izango duzu. Pentsa
nola sentituko zinatekeen ordu
edo egun batzuetako lana gal-
duz gero.

horoskopoa

Gaztekitto
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Norman musika talde
eibartarrari ere antze-
rako zerbait gertatzen

zaio. Taldeko kideek ez dakite
eurek lantzen duten musika
zehazki zer den definitzen.
“Rock, punk eta pop-aren na-
hasketa bat izango litzateke.
Batzuetan punk-agoa, bestee-
tan rock kutsu gehiagorekin…
dena abestiaren arabera”, ai-
patzen du Alex Ariznabarreta
baxujoleak.

Taldearen estilo definizio
falta hori, agian, eurek jaso-
tzen duten musikagatik izan
daiteke. “Iturri ezberdineta-
tik edaten dugu. Melomano-
ak gara, musika asko entzu-
ten dugun pertsonak eta ba-
koitzak gustu ezberdinak di-

tu”, dio Alexek. Horrela,
mota guztietako eraginak di-
tuen taldea izanda, musika
mota bat baino askoz ere

Melomanoak 

eszenatokian

Talde batek zein musika mota lantzen

duen zehaztea zaila izaten da. Gaur

egun horretarako erabiltzen den 

kontzeptu kopurua oso zabala da:

trash-metala, punk-oi!-a, tecno-cumbia,

progressive-rocka, soft-metala, 

eta abar, eta abar. Hainbeste 

terminoren artean, ez da erreza talde

batek bere lekua zehatz-mehatz 

zehaztea. Hala ere, zergatik katalogatu

taldearen estiloa?
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gehiago lantzeko kapaz dira
eibartar hauek, ondarrutar bat
tartean.

UUrrttee bbaatteekkoo iibbiillbbiiddeeaa
Ez du bide luzea egin orain

arte Normanek. Urte bat, ze-
hazki. Izan ere, 2007 urtea-
ren amaieran hasi ziren elkar-
tzen Legarreko 4. lokalean
Kepa, Alex eta Kobi. Kepa
(The Gominols, Skandalu Pu-
bliku) eta Kobyrentzat (Elec-
tric Dolls) ez zen estreineko
aldia talde batean aritzen zi-
rena. Hasiera batean, beste
taldeen bertsioak lantzeko el-
kartzen hasi baziren ere, be-
rehala sentitzen dute euren
abestiak sortzeko beharra.
Hor hasten da garatzen “Nor-
man munstroa”.

Sorreratik hilabete batzue-
tara Beñat elkartzen zaio hiru-

koteari, eta abestiak itxura
hartzen hasten dira. 6 laneko
maketa bat grabatzen dute
eta kontzertuak ematen has-
ten dira herri ezberdinetan.
“Eibar, Ermua eta beste hiru
herritan aritu gara orain arte”.

ZZuuzzeenneekkoo ttaallddeeaa
Danbaka musika lehiaketa-

rekin gehiago ezagutzera
emateko aukera zabaltzen
zaiela aitortzen du Alexek.
“Oso ondo dagoen lehiaketa
da, oso ondo antolatuta dago-

ena gainera. Bestetik, Norman
gehiago ezagutarazteko auke-
ra ematen digu eta, era bere-
an, beste taldeak ezagutzeko
ere”. Izan ere, musikaz goza-
tzeaz gain, hori da Normanen
helburuetariko bat: jendea
ezagutzea musikaren bitartez.

Azaroaren 28an arituko da
Norman Elgetako Espaloian,
eta Foxy Boxxi (Arrasate), Igor
San Juan (Aretxabaleta) eta
Hilbete (Durango) izango ditu
lehiakide. “Espaloia oso leku
ona da kontzertua eskaintze-
ko. Gainera, zuzenean aritzea
gustatzen zaion taldea gara,
zuzeneko talde bat. Hor ikus-
ten da musika talde bat norai-
no iritsi daitekeen”. Gogotsu
daude Normanekoak Danba-
kako erronkaren aurrean,
“daukaguna ematen saiatuko
gara, eta gero gerokoak”.

2007an hasi ziren ensaiatzen eta Danbakan euren lana ezagutaraziko dute.

BBeettee hhaauu eettaa DDaannbbaakkaakkoo lloottee bbaatteekkoo ((kkaammiisseettaa 
eettaa DDVVDD bbaannaa)) zzoozzkkeettaann hhaarrttuukkoo dduuzzuu ppaarrttee

Zozketa hilaren 31-n 
egingo da ...eta kitto!n

zozketa
Izena ...................................................
...............................................................
Abizenak ............................................
...............................................................
Telefonoa ...........................................
...............................................................

Autoenplegurako sentsibilizatzeko jardunaldia egin zen here-
negun IES Uni Eibar-Ermua BHIn. Hezkuntza arloan enpresa
ekimenek duten zeregina aztertu da bertan. Vanessa Hortas
(enpresa proiektu berriendako laguntza arduraduna), Itziar
Elustondo (enplegu eta garapen teknikaria) eta Aitziber Korta-
zar (Agenda 21eko arduraduna) izan dira hizlariak.

Autoenplegu jardunaldia

Unibertsitate Laboralean

!
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Eztitasunetik infernura. Hori du Dan-
bakak, gau batean alderdi batetik
bestera pasatu ahal izatea. Joan den

barixakuan, lehiaketaren III. edizioaren es-
treinaldian, listoia altu laga zuten Espaloian
aritu zirenek. Eztia, izerdia, poseak eta in-
fernuko garrak izan ziren gaueko osagaiak.

HHaassiieerraa ggooxxooaa
Mery Mayk eman zion hasiera Danbaka-

ko III. edizioari. Eztitsu, oso eztitsu. Goxo,
oso goxo. Gitarra esku artean ikusleak lilu-
ratu zituen bere ahotsarekin. Nahiz eta
gaztea izan, abesti landu eta sentiberekin
poltsikoan sartu zuen Espaloiako ikusle-
goa. Ez zen kikildu, eta bere naturaltasun
harrigarriari esker gaueko txalo beroenak
jaso zituen.

HHeeaavvyy bbiizzkkaaiittaarrrraa
Damudot mallabitarrek hartu zien txan-

da Mery Mayri. Bizkaitarrek labeldun he-
avya erakutsi zuten. Gitarra astunak eta
punteo zorrotzak, Sutagarren estiloaren
iturritik edaten dutenaren berme. Euskal
Herrian euren musikak leku handia dauka
eta eremu horretan eroso mugitzen dira
mallabitarrak. Alde horretatik ezusteko gu-

txi baina egindakoa bikain eginez. Agerto-
kia piztea falta zitzaien, gar apur batzuk.
Hala ere, indarra, gogoa eta izerdia, izerdi
asko.

PPoosseeaakk aahhaall bbeessttee
Erritmoa, rock-and-rolla eta jarrera zein

pose bilduma sorta galanta utzi zuen The 5
Twistersek Espaloian. Zurrunbilo baten gi-
sa iritsi eta joan ziren, eszenatoki eta pu-
blikoa hankaz gora utziz. Bigarren aldia
dute Danbakan, eta bigarren apustu hone-
tan talde trinkoagoa eta ikuskizun grina bi-
kaina ekarri dute. Teknika eta abilezia au-
rretik ere bazeukaten eta ondo frogatuta
gainera.

IInnffeerrnnuukkoo ssuuaa 
Infernuko ateak parez pare Elgetan eta

Ymoteken burdinolak jo eta su lanean. Inor
logura bazen, ohera joateko gogoak bere-
hala uxatu zizkioten abadiñotarrek. Hor-
mak dardarka eta eten bariko saioa egin
zuten. Metalak ez du atsedenik uzten eta
burua astindu ez zuenak, barkamenik ez.
Errukirik gabeko metal danbatekoak, bata
bestearen ostean eta ikusleak gozarazteko
asmo betea.

Ia betetea ikusi genuen Espaloia Danba-
kako lehen saioan. Ikusle gehien The 5
Twistersekoek erakarri zuten, eta horien
ostean Ymotekekoek uxatu zituzten asko
eta asko. Gaueko proposamenik muturre-
koena abadiñotarrena izan zen-eta. Hala
ere, ezin ahaztu aurreko edizioko garaileak
Aby-Kemekoak ditugula eta Ymoteken
kontzertuan burua astindu eta astindu iku-
si genituen barixakuan, Elgetako Kafe An-
tzokian.

Hasiera eztitsu, izerditsu, zurrunbilotsu eta gartsua Danbakan

Gaztekitto
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Rory Gallagher, The Doors,
Deep Purple, Blues Brot-
hers, Bob Dylan, The Bea-

tles, The Rolling Stones eta Dire
Straits egongo dira, besteak
beste, bihar Coliseoan
19.00etan. Beno, eurak ez, bai-
na euren abesti famatuak inter-
pretatzen dituzten talde euskal-
dun bi egongo dira, Elgoibar eta
Zestoakoak zehazki, publikoa
eibartarra 70. hamarkadara era-
mango dutenak.

Expresion Sonora elgoibarta-
rrek eta Leok`k zestoatarrek
rock, rythm blues eta pop-aren
maixu handien lanak abestu eta
eskainiko dizkie Coliseora hur-
biltzen direnei. Horrela, talde bi
hauek, musika munduan izan
zuten hasiera gogoratuz, or-
duan (60. hamarkadaren amaie-
ran eta 70. hamarkadaren hasie-
ran) punta-puntan zeuden tal-
deen maixulanak bere egin eta
publiko eibartarrari hauez goza-
tzeko aukera luzatuko diote.

““RRoocckk--aarreenn EEiibbaarr KKaannttuuaann””
Hego-amerikako musikek

(bolero, tango eta abarrek) leku
handia betetzen dute eibarta-
rren musika-gustuen barruan.
Horrela, Eibar Kantuan eta an-
tzeko saioak egin dira herrian,
baina ez rockaren gaineko an-
tzeko ezer. Horrela definitu
zuen Jose Luis Gonzalez Udale-

ko Kultura teknikariak ekimen
hau: “Aintzinrock Eibar Kantuan
bezalako zerbait izango da, bai-
na rock taldeekin”.

Ez da talde eibartarrik arituko
Aintzinrocken. 60. eta 70. ha-
markado rock talde eibartarren
faltan, alboko herrietara begiratu
behar izan dute antolatzaileek.
Hor aurkitu dituzte Elgoibarko
Expresion Sonora eta Zestoako
Leok`k. “Aurretik ezagutzen
genituen, baina ez gara inoiz el-
karrekin aritu”, aipatu zuten tal-
de biko kideek aurreko astean
egin zuten prentsaurrekoan.

EExxpprreessiioonn SSoonnoorraa
Urte biko ibilbidea izan zuen

Expresion Sonorak. “1969. urte-
an hasi ginen, eta hasiera bate-
an baldintza kaskarretan aritzen
baginen ere, denborarekin ho-
betzen joan ginen alde horre-
tan”. Patxi Garcia taldeko kideak
ondo gogoratzen du estreineko
kontzertua: “Elgoibarko Klub
Deportiboak berbenan jotzeko
eskatu ziguten, eta herrian ari-
tzeko gogo asko ez bageneu-
kan ere, oso gustora amaitu ge-
nuen saioa”.

Taldeak ibilbide motza izan
bazuen ere, sari berezi bat jaso
zuten: “Donostiako Trueba An-
tzerkian lehiaketa irabazi ge-
nuen eta, horregatik, ’La Voz de
España’ egunkarian erreportaia

eskaini ziguten”. Horrez gain,
Euskal Herriko paraje ezberdi-
netan kontzertuak eskaini zituz-
ten, baita Eibarko Coliseoan ere.
“Oroitzapen ona daukat Colise-
oaren gainean, ondoen aritu gi-
nen kontzertu bat izan zen”.

Rock-a da, gehien bat, Expre-
sion Sonorak lantzen duen musi-
ka mota. “Gustokoa dugun mu-
sika egiten dugu”. Nahiz eta be-
re garaian taldea utzi zuten, urte
batzuk daramatzate astero elkar-
tzen denbora zaharrak gogora-
tzeko. “Momentu atseginak pa-
satzeko batzen gara, musika jo
eta lagun artean egoteko”.

LLeeookk´́kk
Expresion Sonora baino urte

bat lehenago sortu zen Zestoan
Leok´k, 1968an. “Herriko ban-
dan aritzen ginen batzuk, txis-

tuarekin besteak, eta elkartzea
erabaki genuen. Musikaren oi-
narriak bagenezkien eta aurrera
egin genuen”, adierazten du
Gotzon Lizasok. 

Rock-a da Leok´k-en esentzia.
Rock-a arnasten dute eta rock-a
landu. “Hasi ginenean, rock-
aren gainean mugimendu han-
dia zegoen hemen”. Oroitzapen
goxoa dauka Gotzonek Leok´k-
ek izan zuen ibilbidearen gaine-
an. “Eztei ospakizunetan, jaietan
eta beste hainbat lekutan aritu
ginen”. Gainera, iraun zuten lau
urteetan disko bat grabatu ahal
izan zuten. Orain, disko berria
prestatzen dihardute. “Saharako
Emakumeei laguntzeko erabiliko
dugu lortutako diru guztia. Hel-
buru horrekin elkartu ginen be-
rriro ere eta horretan jarraitzen
dugu”.

70. hamarkadako rock izarrak Coliseoan

AAuurrrreekkoo aasstteeaann CCoolliisseeooaann bbeerrttaann eeggiinnddaakkoo kkoonnttzzeerrttuuaarreenn 
aauurrkkeezzppeennaarreenn uunnee bbaatt..

erreportajeA
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Eibarko Klub Deportiboko
Mendi Batzordeak antola-
tuta, Jardunaldi Mikologi-

koak egingo dira asteburuan.
Urtero egiten duten moduan,
zapatu goizean irtengo dira pe-
rretxikoen bila: “08.15etan
abiatuko gara, azken urteotako-
ari jarraituz, Lizarrusti eta Araba-
ko Marieta inguruetara. Bueltatu
eta gero, arratsaldean jasotakoa
garbitu eta sailkatzen hasiko ga-
ra”, diote antolatzaileek. Txango
horretan Eibarko ia ikastetxe
guztietako ikasleek eman dute
izena honez gero.

Domeka goizean, bestalde,
10.00etan hasi eta “14.30ak ar-
te, gutxi gorabehera”, erakutsi-
ko dituzte basoan jasotako pe-
rretxiko eta onddoak sailkatuta
eta, horrez gain, “txanpinoiak
dastatzeko aukera ere izango
da”. Erakusketa Toribio Etxeba-
rria kalean egingo dute eta “li-
buruak ere banatuko dira hobe-
toen prestatutako lanen artean”.
Txanpinoiak prestatzeko sukal-
de lanak Kamarroak elkartean
egingo dira eta jasotako dirua
-gure ezusterako- ...eta kitto!-ri
ematea erabaki dute. 

Jardunaldi Mikologikoekin hitzordua
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Rayo Vallecano-
ren aurka aritu-
ko da bihar Eibar

KE 18.30etatik aurrera
(ETB 1) Teresa Rivero
foball zelaian. Carlos
Pousoren mutilek bi-
garren garaipena ja-
rraian lortzeko espe-
rantzarekin bidaiatuko
dute Madril aldera,
baina Natxo Insa, Co-
dina, Pampin eta Rau-
len bajak izango ditu
partidurako.

EEiibbaarr BB bbiihhaarr UUnnbbeenn
Hirugarren mailan jokatzen duen Eibar B taldeak, berriz,

Zalla jasoko du bihar Unbeko foball zelaian 18.00etatik au-
rrera. Aitor Iturberen mutilak 16. postuan daude kokatuta
eta denboraldiko bigarren garaipena lortzea dute helburu.

Vallecasen jokatuko du 
bihar Eibarrek (18.30)

...eta kitto!/2008-X-24

Kirolez kirol
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Patxi Usobiaga eibartarra da
Europako Eskalada txapel-
dun berria zailtasun proban,

zapatuan Paris-Bercyko Omnispor-
tean gailendu ostean. Final zirrara-
garri baten ostean, eskalatzaile ei-
bartarra Tomas Mrázek txekiarra-
ren eta Manuel Romain frantziarra-
ren aurretik geratu zen bere lehen
Europako txapelketa lortzeko.

Orain dela aste batzuk Munduko
Kopako txapela hirugarren urtez
jarraian irabazteko aukerak galdu
zituen Usobiagak, baina ez du tris-
te egoteko aukerarik eduki, izan
ere, zapatuan Europako txapelketa
lortu zuen eta, honela, bere pal-
maresa handitu du.

Garaipen honrrekin, Patxi Uso-

biagak denboraldiari begira zituen
hiru helburuetatik bi lortu ditu: Ar-
co Rockmasterra eta Europako txa-
pelduna. Hirugarren Munduko Ko-
pa lortzea ez du posible izan, aur-
ten ez behintzat.

Zapatuan ekin zion
Eibar Hierros Ane-
txe rugby taldeak

denboraldiari. Eta nola
hasi gainera. 24-3 gailen-
du zitzaien Fenix talde za-
ragozarrari Unbeko ze-
laian eta sailkapeneko bi-
garren postuan kokatzen
dira horrela. Eibartarren
entseguak Mikel Gallego,
Iñigo Arizaga, Unai Mea-
be eta Gaizka Arrizabala-
gak lortu zituzten, eta
Igor Martinek, berriz, 4
puntu lortu zituen trans-
formazio biri esker.

Entrenatzaile berriak gi-
datzen du orain talde ei-
bartarra, Jose Mari Isasa
donostiarrak. Bestetik,

hainbat baja zituzten ar-
maginek neurketa honeta-
rako, beraz, garaipenak
moralez bete du taldea.

NNeesskkeenn ppoorrrroottaa
Arrasate-Eibar Hierros

Anetxe nesken rugby tal-
deak, berriz, ezin zuen
Getxo Artea garaitu. Arra-
satear eta eibartarrek 10
jokalarirekin jokatu behar
izan zuten baja ezberdinak
zirela-eta, baina txukun
bete zuten euren lana,
nahiz eta 97-0 galdu. Bes-
tetik, talde eibartarretik
neskak animatzen dituzte
rugbyan jokatu dezaten,
oraindik fitxak egin daitez-
keelako.

Rugbiko seniorren garaipena

22.. AA mmaaiillaarraa iiggoottzzeekkoo aazzkkeenn
ppaarrttiidduuaa RRaayyoorreenn aauurrkkaa iizzaann zzeenn..

Patxi Usobiaga eskalatzailea 
Europako txapeldun

Urrakiko XXVI. Auto Igoera
egingo da domeka goizean
Azpeitian eta, bertan, Escu-

deria Eibarko 6 pilotu izango dira
parte hartzen: Arkaitz Uranga, Ger-
man Agreda, Josemi Gabilondo, Je-
sus De la Fuente, Aitor Arrieta eta
Iosu Gerekiz. Bestetik, Barakaldoko
IX, Slaloma ere egingo da, denbo-
raldiko azken proba, eta Escuderia
Eibarko Imanol Lakarrek momen-

tuan betetzen duen 4. postua hobe-
tu nahi du.

Eta ia urtebete auto lasterketeta-
tik kanpo egon ostean, errepidera
itzuli zen joan den asteburuan En-
rique Bernedo Valles Pasiegos Rall-
yean. Jorge Beorleguiren laguntza-
rekin, Bernedok 4. postuan amaitu
zuen lasterketa. BBK-Gernika XV.
Rallyean, bestetik, Urtzi Beristain
Gr.N mailan gailendu zen.

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

EEggiinnkkiizzuunnaa:: …eta kitto! Astekaria banatzea
EEsskkaaeerraa::

- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

IIzzeennaa eemmaatteekkoo ddeeiittuu 994433 2200 0099 1188 tteelleeffoonnoorraa 
eeddoo ppaassaattuu gguurree bbuulleeggooeettaattiikk

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

Urrakiko XXVI. auto igoera domekan

Ane Ziaranek Euskal Herriko Triatloi
Zirkuituan lehen postua lortu zuen jo-
an den asteburuan emakumezkoen

junior mailan. Bestetik, 1 beteranoen mailan
(40 urtetik 50era) beste eibartar bik ere emai-
tza zoragarriak lortu zituzten. Horrela, Alejan-
dro Altuna 3. postuan geratu zen Triatloi zir-
kuituan, eta Iñigo Unanuek ere postu bera lor-
tu zuen, baina Duatloi Zirkuituan.

Ane Ziaran triatloi txapeldun

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
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Aurreko astebu-
ruan Almeria
azken sailkatua-

ren aurka galdu ostean,
2. postuan kokatuta da-
goen Gonzalo Carouren
Leongo Ademar jasoko
du Arratek bihar Ipuruan
19.00etatik aurrera. Hala
ere, talde eibartarrak
onenei irabazteko gai de-
la erakutsi zuen Ciudad
Realen aurka, beraz, edo-
zer espero daiteke Julian
Ruizen mutilengaitik.

EEHHFF KKooppaann SSeerrbbiiaarraa
Denboraldia ez du es-

pero zuten bezala hasi

Arratekoek, hala ere, ba-
dute denbora oraindik
sailkapenean gora egite-
ko. Urte historikoa izan-
go da aurtengoa, lehen
aldiz Europan arituko
delako talde armagina.

Horrela, EHF Kopako le-
hen kanporaketan HC
Kolubara Lazarevac ser-
biarraren aurka arituko
dira. Joaneko partidua
azaroaren 15ean jokatu-
ko da Serbian eta buelta-
koa 22an Eibarren.

Aipatzeko da, beste-
tik, Iñaki Malumbres hi-
laren 29an Chipreren
aurka jokatzeko deitu
duela Espainiako selek-
zioak. Imanol Alvarezek
gidatzen duen Lehen
Nazionaleko taldeak,
bestetik, garaipena lortu
zuen La Laguna tenerife-
arren aurka.

Ademar jasoko du Arratek bihar (19.00)

kirolez kiroL
19

Bihar hasiko da Donostian Gipuzkoako Xake
Txapelketa Nagusia eta, bertan, Klub De-
portiboko Haritz Garro, Diego Olmo, Jon

Arana eta Julen Garro xakelariek hartuko dute
parte. Aurreko zapatuan, bestetik, Gipuzkoako
Bakarkako Xake Txapelketa hasi zen. 2. mailan
Edu Olabek galdu egin zuen, baina 3. mailan Mi-
kel Baenak garaipena lortu ahal izan zuen. Do-
mekan, berriz, Gipuzkoako Kadeteen Txapelketa
hasi zen. Bertan, Julen Garrok arazo handirik ga-
be lortu zuen irabaztea, baina Mikel Baenak,
oraingoan, ezin izan zuen garaipenik lortu.

Xake txapelketa hasiko
da asteburuan

Emaitza ezberdinak lortu zituzten
joan den asteburuan Eibarko sas-
kibaloi taldeek. Alde batetik, Ka-

tu Kale Donostiako STL Azkuneri gai-
lendu zitzaion 57-50 etxeko lehen
neurketan. Horrela, bigarren garaipena
lortu dute jarraian eta denboraldi hasie-
ra bikaina egiten ari direnaren konfir-
mazioa da.

Novamarkek, bestetik, Aloña Mendi-
ren aurka 52-67 galdu zuten Ipuruako
kiroldegian. Eibartarren akatsek aukera

handiak eman zizkien oñatiarrei, horre-
la, Novamarkek ez zuen irabazteko au-
kerarik izan. Aipatzekoa da, hala ere,
Gergori eta Azurmendik lortu zituzten
21 eta 15 puntuak, hurrenez hurren.

Garaipena eta 
porrota saskibaloi
taldeentzat

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioarte-
tik egiten dira trasladoak 

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerra

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 20 10 95  Faxa: 943 20 25 64

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

Klub Deportiboko pilotariek ez zuten
garaipenik lortu joan den asteburuan
jokatu zituzten neurketetan. Lau par-

tidu, lau porrot. Senior mailan, Zubizarreta
eta Labakak 22-5 galdu zuten Arrasate bi-
kotearen aurka, eta Egaña eta Karmonak ere

emaitza bera lortu zuten Beasainekoen kon-
tra. Jubeniletan, Hidalgo eta Alvarez 10ean
geratu ziren Zumaiako taldearen aurkako
lehian, eta Martin eta Erik kadeteek 22-9
galdu zuten Arrasateko pilotarien aurrean.

Aurreko asteko emaitzak ahazteko aukera

izango dute Eibarko pilotariek Astelena fron-
toian gaur 19.30etatik aurrera. Horrela, Una-
munzaga eta Agirrebeña Tolosako bikotea-
ren aurka arituko dira, Zubizarreta eta Labaka
Zegamakoen aurka, eta Karmona eta Egañak
Igueldoko bikotea izango dute aurrean.

Garaipenik ez asteburuan pilotako Deporreko bikoteentzat

Lau eta erdiaren txapelketako norgehiagoka
bi jokatuko dira domekan, 17.00etan hasi-
ta, Astelena frontoian. Del Rey eta Julen Re-

tegiren arteko buruz-burukoarekin hasiko da
jaialdia, ondoren Pablo Berasaluze eta Arretxe
II.aren artekoarekin jarraitzeko. Azken partiduan,
Galartza V.a - Lasa III.a eta Berasaluze IX.a - Zu-
bieta bikoteek neurtuko dituzte indarrak.

4 t’erdiko partidu bi
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Erresuma Batuko Chantage
abesbatzaren emanaldi-
xarekin hasiko da aurten

Eibarko Musikaldia. James Da-
vey-k zuzentzen daben taldian
19 andrazko eta beste horren-
beste gizonezko dagoz eta,
gaur egungo zuzendarixak
1999. urtian taldia sortu ebane-
tik, gazte-abesbatza bizixeneta-
kua moduan ezagutzen dabe
euren herrialdian. Egoitza Lon-
dresen badaka be, Erresuma Ba-
tuko hainbat tokitattik aillegatu-
tako abeslarixak osatzen dabe.
Bere emanaldixeri begiratzen
badetsagu, musika esparru za-
bala hartzen dabela ikusi gein-
ke, Ingalaterrako abesbatza
errepertorixo aberatsik hasi eta
guretako horren ezagunak ez
diran beste kultura batzuen
errepertorixoraiño. Tolosako
Lehiaketako antolatzailliak argi-
ttu dabenez, “oin dala denpora
gitxi, taldiak perkusiñuarekin
eta gaur egungo musikatik au-
keratutako ezohiko errepertori-
xuarekin esperimentatzen jar-
dun dau”. Estilo berritzailliari ja-
rraittuta, abesbatzak konposito-

re gaztiekin jarduten dau biha-
rrian eta batzuetan abesbatzako
kidiak idatzittako konposiziño-
ren bat edo beste eta euren
moldaketak estreiñatu izan di-
ttue. Lehiaketa askotan parte
hartzera gonbidatzen daben tal-
dia da eta, sariren bat aittatze-
kotan, 2006ko abenduan ‘BBC
Radio 3 Choir of the Year Com-
petition’ (urteko abesbatza one-
na aukeratzeko BBC Radio 3-k
egindako lehiaketan) dalakuan
garaipena lortziaz gaiñ, entzu-
liak emondako sarixa be euren-
dako izan zala esan bihar da. 

Audite Chamber Choir (Helsin-
ki, Finlandia) abesbatza, Chanta-
ge bezala, ahots-nahasixak osa-
tzen dabe (18 andrazkok eta 17

gizonezkok). Gaur egunian talde-
ko zuzendarixa danak, Jani Sivén-
ek eratu eban abesbatza,
1992xan. Kalidade artistikua eta
ahotsen kalidade altua etenbarik
billatzeko ahalegiñari erantzunda,
Helsinkiko Musika Konserbatori-
xuarekin eta Finlandiako Abesba-
tza Institutuarekin alkarlanian
dihardu, Barrokotik hasi eta ope-
raraiño, tartian musika garaikidia
be interpretatuz. Taldiaren erre-
pertorixuaren ardatz dira, bestiak
beste, Juan Sebastian Bach-en
obrak, Mendelssohnen ‘Elias ora-
torixua, Mozarten ‘Requiema’ eta
Beethovenen ‘9. Sinfonia’. Ho-
nek be lehiaketa ugaritan parte
hartzen dabe eta sari ugari emon
detsez eta Tolosa ondo ezagu-

tzen dabe,
2002ko edizi-
ñuan Folklore
eta Polifonia sai-
lletan hiruga-
rren sari bi ira-
bazi zittuen-eta.

HHaauurrrreenn 
aabbeessbbaattzzaa bbii
Azaruaren 1ian,

barriz, ahots zurixekin osatutako
abesbatzaren txandia izango da:
Kataluniako Granollers-etik aille-
gauko dira, Cors Amics de la
Unio abesbatzako haurrak, Jo-
sep Vila Jover-en zuzendaritza-
pian. 28 neskak eta 7 mutillek
osatzen daben abesbatza taldia-
ri izena emoten detsan alkartia-
ren barruan sortu zan, 1996xan.
Amics de la Unio alkartiak oso

ibilbide luzia daroia musika
munduan, 1877az geroztik
abesbatza musikaren hedapen
eta sustapenerako biharrian
dihardue-eta. Abesbatzak, sasoi
eta estilo diferentietako biharrak
interpretatzen dittu, Kataluniako
musika herrikoiari eta hango
egillieri arreta berezixa eskindu-
ta. Gaur egunian David Gómez
pianistak laguntzen detsa abes-
batzari. Estadu barruan zein
kanpuan eskindutako emanaldi-
xez gain, Granollersko Ganbara
Orkestrarekin be emanaldixak
eskaintzen dittu, erregular, Gra-
nollersko Auditorio antzokixan,
Francesc Guillén-en musika zu-
zendaritzapean.

Eta Musikaldia agurtzeko,
beste haur-abesbatza bat auke-
ratu dabe: Errusiako Vdochno-
venije. Olga Skvortsova-k zu-
zendutako abesbatzak 34 neska
eta 6 mutil batzen dittu, Mosku-
ko 106. Haur Abesbatzen Esko-
lakua da eta bere herrialdian da-
guazen haur-abesbatza ospe-
tsuenetakua da. Bere erreperto-
rixuan Errusiako musikarekin
batera musika unibersaleko pie-
zak dagoz, Errenazimendutik
hasi eta gaur egunera artekua,
hainbat herrialdetako folklore-
kuak barne. Errusia osuan zihar
eta atzerrixan gira ugari egin di-
ttue eta nazioarteko lehiaketa
famosuetan sari mordua irabazi
dittue, bestiak beste Varna-n
(Bulgaria) 1999xan, Arezzo-n
(Italia) 2001ian eta Tolosan (Eus-
kal Herrixa) 2002xan.

Astelehenian abiatuko da XVI. Musikaldia

Urteroko moduan, Tolosan Nazioarteko Abesbatzen
Lehiaketa egingo dala aprobetxauta, Eibarren be 
eukiko dogu lehiaketan parte hartuko daben hainbat
talderen emanaldixekin gozatzeko aukeria. Izan be, 
Eibarko Udalak, Hezkuntza Esparruak eta Tolosako
Ekinbide Etxeak antolatuta, XVI. Musikaldia egingo da
gurian, urriaren 27xan hasi eta azaruaren 2ra arte. 
Lau emanaldi izango dira guztira, laurak 20.30xetan
Coliseo antzokixan. Kontzertu bakotxerako sarrerak 
euro bi balixo dau eta emanaldi egunian bertan 
lehiatilan edo, aldez aurretik ohiko bidieri jarraittuta
erosteko aukeria egongo da. Atzera be, goi-maillako
abesbatzak une goxuak eskinduko detsez 
emanaldixetara gerturatutako musikazalieri.

EEMMAANNAALLDDIIXXAAKK

UUrrrriiaakk 2277,, aasstteelleehheennaa,, 2200..3300xxeettaann CCoolliisseeooaann
CChhaannttaaggee ((EErrrreessuummaa BBaattuuaa))

UUrrrriiaakk 2288,, mmaarrttiittzzeennaa,, 2200..3300xxeettaann CCoolliisseeooaann
AAuuddiittee CChhaammbbeerr CChhooiirr ((FFiinnllaannddiiaa))

AAzzaarruuaakk 11,, zzaappaattuuaa,, 2200..3300xxeettaann CCoolliisseeooaann
CCoorrss AAmmiiccss ddee llaa UUnniioo ((KKaattaalluunniiaa))

AAzzaarruuaakk 22,, ddoommeekkaa,, 2200..3300xxeettaann CCoolliisseeooaann
VVddoocchhnnoovveenniijjee

AURTENGO EDIZIÑUAK LAU ABESBATZAREN EMANALDIXAK EKARRIKO DITTU COLISEORA

CChhaannttaaggeekkoo aabbeessbbaattzzaakk aasstteelleehheenniiaann aabbeessttuukkoo ddaauu CCoolliisseeooaann..

FFiinnllaannddiiaakkoo AAuuddiittee CChhaammbbeerr CChhooiirr..
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Laburrak
LLAABBUURRMMEETTRRAAIIAA LLEEHHIIAAKKEETTAA

Asier Errasti Eibarko Laburme-
traia Jaialdiaren inguruan urte-
ro antolatzen den lehiaketara
lanak aurkezteko epea aurreko
egunetan amaitu zen eta, Pla-
no Corto elkarteko ordezkariek
azaldu dutenez, estatu guztitik
ailegatu zaizkie lanak, 159
guztira. Horien arteko onenak
aukeratzen eta saria zeintzuk
jasoko duten erabakitzen nahi-
koa lan izango du epaimahaiak
datozen egunetan. Lanen
proiekzioa, berriz, azaroaren
17a eta 22a bitartean egingo
da, Portalean eta irabazleei sa-
riak, berriz, Coliseoan emango
dizkiete, hilaren 22an bertan,
22.00etatik aurrera. 

PPEERRRREETTXXIIKKOOAAKK AAZZTTEERRGGAAII

Udazkenarekin batera perre-
txikoak batzeko sasoia ailega-
tu zaigu eta, ohikoa denez,
Untzagako jubilatu etxeak ho-
rren inguruko hitzaldia antola-
tu du: Juan José Igarzak eman-
go du hitzaldia, hilaren 30ean
17.00etatik aurrera. Bestalde,
gogoan izan Untzagako zen-
truan bertan José Luis Urbieta-
ren koadroak ikusteko aukera
izango dela hilaren 26ra arte,
19.00etatik 21.00etara.

AARRGGAAZZKKII EERRAAKKUUSSKKEETTAA

Klub Deportiboko Argazkilari-
tza taldeko José Luis Martíne-
zen lanak hilaren 26ra arte De-
bako Turismo Bulegoan (Ifar
Kalea, 4) ikusgai izango dira.
Argazkilariak Italian hartutako
hainbat irudiz osatutako bildu-
ma ipini du ikusgai eta erakus-
keta bulegoa zabalik dagoen
ordutegi berean ikusi ahal
izango da.

EESSPPEERRIIEENNTTZZIIAA EESSKKOOLLAA

Debabarreneko Esperientzia
Eskola herritarrei hulbiltzeko
asmoarekin, datozen egune-
tan bailarako herrietan hainbat
azalpen eskainiko dituzte De-
begesako teknikari eta eskola-
ko ikasle ohiek. Asmoa euren
esperientzia herritar guztien
eskuetara jartzea dute eta, ho-
rretarako, Eibarren, datorren
eguaztenean, urriaren 29an,
merkadilloaren inguruan izan-
go dira goizeko 10.00etatik
11.30etara.

Urte eta erdiz horretan be-
harrean jardun ondoren,
Kalamuako Parlamentua

jokoa prest izango da aurtengo
Gabonetarako. Oka jokuaren es-
tiloko tablero baten gainean, jo-
kalariek gure herriari buruzko
zenbat dakien neurtu ahal izango
dute, 1.260 galderekin. Gutxie-
nez lagun bik eta gehienez 24 la-
gunek jokatu dezakete eta, sor-
tzaileen berbetan, “gazte uniber-
tsitarioak nahiz eskolarik bako ai-
ttitta-amamek irabazteko aukera

berdinak dituzte”. Kala-
muko Parlamentua Ei-
bar.org internet erabil-
tzaileen elkarteak asma-
tu, sortu, diseinatu eta
argitaratutakua da, Ei-
barko Udalaren dirulaguntzare-
kin. Egileen berbetan “hasiera-
tik argi izan dugu joko ona egin
nahi genuela, itxuraz polita,
landutako galderak, berezko
balio artistikoarekin, material
onarekin... urte askotarako jo-
koa, azken finean. Honek eka-

rriko lukeen prezio garestia as-
ko arindu da Udalaren dirula-
guntzari esker, eta gure helbu-
rua lortu dugu: kalitatezko jo-
koa, edozeinek erosteko mo-
duko prezioan”. Laster, beraz,
jokoa erosteko moduan izango
da herriko hainbat tokitan.

Kalamuako Parlamentua, 
laster kalean

Eibarko Liburu eta Disko Azoka martxan da-
goela aprobetxatuta, CAN-ek (Nafarroako
Kutxak), Errebal kalean duen Cancha-ren

bitartez, ‘bookcrossing’ delako ekimena ipiniko
du martxan. Izen hori gero eta eza-
gunagoa izanda ere, esanahia eza-
gutzen ez dutenentzat azalpen gi-
sa, liburuak besteekin partekatzeko
modu erraza, dibertigarria eta doa-
nekoa dela esan daiteke. Mundu
mailan gero eta jarraitzaile gehiago
duen ekimenak (550.000 lagunetik
gora egiten dute ‘bookcrossing’

delakoa eta esku batetik bestera dabiltzaten 3’5
milioi liburu daude) liburuak toki publikoetan,
jendea dabilen tokietan lagatzea edo “askatzea”
du helburu, beste norbaitek liburua hartu eta ira-

kurtzeko aukera izan dezan. Erre-
balgo CANen horretarako gunea
martxan daukate, urte osoan, bai-
na egunotan hortik kanpora atera-
ko dituzte liburuak, herriko txoko-
etan lagatzeko. Ekimenarekin bat
egin nahi duenak www.bookcros-
sing.es edo www.can.es helbide-
ak kontsultatu ditzake.

Liburuak “askatuko” dituzte

Azaroaren 4tik aurrera
eta ikasturte osoan ze-
har dantza afrikarren

ikastaroa eskainiko dute Triska
Dantzaren lokaletan (Txirio Ka-
le, 1). Klaseak Antoine Kar-
mingnan dantzari afrikarrak
emango du eta, horretarako,

zuzeneko perkusioaren lagun-
tza izango du. Martitzenero
emango dituzte klaseak, ordu
eta erdiz, eta 45 euro ordaindu
behar dira (hileroko kuota). In-
formazio gehiago nahi izanez
gero, 943530638 telefono
zenbakira deitu daiteke.

Dantza afrikarrak Triska-rekin

Juan San Martin Liburute-
giak, ‘Liburutegiak Topale-
ku’ Eusko Jaurlaritzako Kul-

tura Sailak martxan duen kan-
painarekin bat egin du. EAEn
bizi diren kulturen arteko elkar
ulertzea bultzatzea helburu du
kanpainak eta horretarako gu-
ne gisa liburutegiak hartu di-
tuzte. Erkidegoko hainbat libu-
rutegitan garatuko den espe-
rientzia piloto horren barruan,
orain hasi eta urtea amaitu bi-

tartean haur eta gazteentzat
bereziki prestatutako ekintzak
garatuko dira eta, horrez gain,
kultur aniztasunaren inguruko
ideia zabaltzeko helduendako
ipuin kontalari saioak antolatu
dituzte. 

12 eta 16 urte bitartekoen-
tzat, idazle batek dinamizatu-
tako ipuin lehiaketa ipiniko du-
te martxan, interneten. Horre-
kin batera, kartelak, pegatinak,
zerbitzu-gidak, irakurketa-gi-

dak eta beste hainbat material
eskuragarri ipiniko dute liburu-
tegietan. Irakurketa-gida ho-
rretan berdintasuna, toleran-
tzia eta aniztasuna ardatz du-
ten narrazio eta ipuinen 50
izenburutik gora batu dituzte
eta zerbitzu-gida, berriz, 9 hiz-
kuntzatan kaleratu dute (eus-
keraz, gazteleraz, frantsesez,
ingelesez, portugesez, erru-
manieraz, errusieraz, arabieraz
eta txineraz).

Liburutegia kultur aniztasuna lantzen
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Vicente Cervera da Inda-
lezio Ojanguren XXI.
Argazki Lehiaketaren

irabazlea. Valentziar honen
‘Refugiados’ lana izan da bildu-
ma onenaren garailea 60 par-
taide eta 78 bildumen artean.

Cerverak, horrela, 500 euro eta
Portalean erakusketa aurkezte-
ko aukera eskuratu ditu.

Argazki solteen mailan, be-
rriz, lau garaile izan dira: Zu-
maiako J.R. Llavori (‘Edertasu-
na Nº1’), Berangoko Javier Fer-

nandez (‘Tan’), Bergarako Be-
nito Cantero (‘Sintra’) eta Ma-
lagako Juan Miguel Alba (‘Po-
blado Katamguda’). Lauetariko
bakoitzak 150 euro lortu ditu.

Euskal Herri mailako lehen
saria Jose Agustin Gurruchaga
bergarrak lortu du ‘El pinar’ la-
nagatik. Bigarrena, Iosu Garai
legazpiarraren eskuetan erori
da ‘Khoton’ lanagatik. Eta hiru-
garrena, Virginia Araquistain
eibartarrak lortu du ‘Clarosku-
ro’ argazkiagatik.

Herri mailan, bestetik, Idoia
Bustinduik lortu du garaipena,
eta Miren Bakarne Elejalde
(‘Zuha maia 2’) eta Naroa Isas-
mendi (‘Terremoto 2’) izan dira
bigarren eta hirugarren, hurre-
nez hurren.

Indalezio Ojanguren saria Vicente Cerverarentzat

Bihar, hilak 25, Zuma-
rraga-Urretxuko Goi-
argi abesbatzak kon-

tzertua emango du, 20.00-
etatik aurrera San Andres
elizan. Eibarko taldeak gon-
bidatuta datoz Goiargikoak
eta ekitaldia Sostoak dato-
rren urtean ospatuko duen
25. urteurrenaren progra-
mazioaren barruan kokatzen
da. Goiargi abesbatzak, be-
rriz, aurten bete du mende

laurdena: 1982an jaio zen
ahots zuriz osatutako abes-
batza, Antonio Rey-ren zu-
zendaritzapean, eta gaur
egun 40 koralista batzen di-
tu. Bere ibilbidean lehiaketa
ugaritan hartu du parte, bes-
teak beste Tolosan urtero
egiten den jaialdian eta, ho-
rrez gain, Urretxun udazke-
nero musika-zikloa antola-
tzen du.

Goiargiren kontzertua, Sostoak gonbidatuta

E
K

H
I

B
E
L
A

R
L
E
IR

E
IT

U
R
B

E

11..-- NNaarrrraasskkeerriixxiiaa..
Agoztuak 31. Azitteinetik go-
ra pásuen arrastotik. Ez dakit
noiztik amaittuta baiña zabal-
du barik dagoan hoteletik go-
ra goiaz. Baiña Sumendixatik
aurrera eziñ. Lokatzia, mendi-
moltzuak eta biderik ez. Zelan
edo halan hurrengo pásuan
lorratza topau dogu. Zenbat
urte ete ekazen pásuen zido-
rrak? Egun baten, méndiak
eta méndiak hor egon dan bi-
dia hondatu dabe. Nahikoa
izan da sentiberatasun kon-
tuan aitzen ez daben norbai-
ttek eskabadorak sartzeko
agintzia. Erisonoko triskan-
tziak ez daka izenik. Baiña ze-
lan -zinegotzi batek diñoanez-
600 lanpostu sortuko di-
ttuan....Baiña ez zan ba bertan
Tekniker bakarrik sartuko? Eta
zer, behin hasi ezkerio...segi
Maltzaraiño. Ibur errekan ez ei
dago lekurik eta (!) 
22..-- EEttxxeeffiilliiaa eettaa aaggoorraaffoobbiiaa..
Eibar, urterik urte, bizilagunak
galtzen doia. Udalak, ostera,
urterik urte, etxiak egin eta
egin. Gure alkatiak diño gus-
tura ikusiko leukiala beste
Txantxazelai bat Eibarren. Bai-
ña ezin dala! Ezin? Hor daka
Bolingua. Zer leku ederragoa
parke eder bat egiteko. Mer-
kea eta politta. Trena tápau
eta ez dakit zenbat filigrana
karu egin barik. Baiña hortxe
be etxiak. Batzuk bihargiñen-
dako, besteak...espekulatzeko
kontizu! Zergattik eze nume-
roak ez dabe emoten. 

Udal arduradunen agorafo-
bia: etxe asko, baiña plazarik?
Nun pasiatuko dau jente nau-
sixak, umien kotxiekin doia-
zenak...

Nora ete doia 
Eibar? Eibartarron
argi-ilusiñuak (I)

AAnnttxxoonn
NNaarrbbaaiizzaa

Abenduaren erdialdean Pirritx, Porrotx
eta Mari Motots-en azkenengo ikuskizu-
na eskainiko da Unibertsitate Laborale-

an. Datorren astelehenean hasi eta azaroaren 7ra
arte, …eta kitto! Euskara Elkarteko bazkideek sa-
rrerak esklusiboki erosteko aukera izango dute
elkartearen egoitzan, goizeko 9.00etatik
14.00etara eta 16.30etatik 20.00etara. Gainera,
salneurri berezia izango dute, 6 eurokoa. Elkar-
tetik jakinarazi digutenez salmenta irizpideak
honakoak izango dira: bazkide bakoitzak 5 sarre-
ra erosteko aukera izango du, bazkidea identifi-
katu egin beharko da, 2008ko irailerako urteko
kuota ordaindua izan beharko du eta ez dira sa-
rrerak gorde edo erreserbatuko.

“Piratak” saio berria eskainiko dute pailazoek
datorren abenduaren 13an (zapatua) eta 14an

(domeka) arratsaldeko 16.30etan eta 18.30-etan).
Behin sarrera salmenta berezia amaituta, hau da,
azaroaren 8tik aurrera, sarrerak ohiko lekuetan,
Txutxufletasen, Julenen eta Geltokin izango dira
eskuragarri 6,50 eurotan, edozeinen eskura.

Pirritx eta Porrotx saiorako sarreren salmenta
esklusiboa ...eta kitto!-ko bazkideentzat

AAuurrtteenn ““PPiirraattaakk”” llaannaa aauurrkkeezzttuukkoo dduuttee ppaaiillaazzooeekk..

6600 ppaarrttaaiiddeekk 7788 bbiilldduummaa aauurrkkeezzttuu ddiittuuzzttee aauurrtteennggoo eeddiizziiooaann..



-- ZZeerr ddaa ‘‘KKaammiisshhiibbaaiiaa’’??
Ipuinak kontatzeko teknika

bat da. Japonian sortu zen
1930. urtearen inguruan, eta
aurrekari gisa XIX. mendeko
antzerki japoniarra eta ‘benshi’
izeneko zinea aurki daitezke.
‘Benshi’ zinea mutua zen eta
narratzaile bat egoten zen iru-
dietan gertatzen ari zena kon-
tatzen. Gero, soinua heldu zen
pelikuletara, eta ‘Benshi’ zine-
man narratzaile moduan ari-
tzen zirenak langabezian gera-
tu ziren. Orduan, kaleetan
ipuinak kontatzen hasi ziren
eta ‘Kamishibaiaz’ baliatzen zi-
ren horretarako.
-- BBaaiinnaa,, zzeerrttaann ddaattzzaa??

`Kamishibaiak´ paper zu-
rruneko horri batzuk dira, eta
horriak aurrera pasatzen zi-
tuzten bitartean, haiek (kon-
talariek) istorioak kontatzen
zituzten. ‘Kamishibaia’ kon-
tatzeko, horriez gain, antzez-
toki txiki bat behar duzu, ‘Bu-
taia’. Hasiera batean, ‘Kamis-
hibaia’ parkeetan kontatzen
zen. Kontalaria parkera bizi-
kletan joan, umeak erakarri,
istorioa kontatu eta istorioa
amaitu gabe, goxokiak sal-
tzeko aprobetxatzen zuen.
Guk ez dugu horrela erabil-
tzen ‘Kamishibaia’. Gainera,
hizkuntzak irakasteko sekula-
ko potentzialtasuna duela
ikusi dugu. Bestetik, azken 5-
8 urteetan birsortu egin da
‘Kamishibaia’ Japonian IKAJA
elkarteari esker. Orduan, eu-
rek ingelesez hainbat mate-
rial dituzte eta horri eskerrak
ikasi dut nik.

-- NNoollaa hheellttzzeenn ddaa zzuu mmoodduukkoo
nnaaffaarr bbaatt hhoorrrreellaakkoo tteekknniikkaa
jjaappoonniiaarr bbaatt iikkaasstteerraa??

Badago Japonian Yamaguchi
izeneko hiri bat Iruñearekin se-
nidetuta dagoena. Horrela, Iru-
ñeako Yamaguchi auzoko libu-
rutegian hainbat ‘Butai’ eta
‘Kamishibai’ jaso zituzten opari
bezala, eta horri esker hasi zen
hemen ezagutzen. Bestalde,
Nafarroako EIBZ-n (Euskara Ira-
kaskuntzarako Baliabide Zen-
truan) irakaslea naiz, eta ikusi
nuen euskararen irakaskuntza-
rako ‘Kamishibaia’ oso egokia
dela, normalean lantzen ez di-
ren kontuak lantzeko aukera
ematen dizulako. Oso prakti-
koa da, umeei ikaragarri gusta-
tzen zaie, eta helduei ere.
-- NNoollaa jjaassoo zzuutteenn zzaappaattuuaann
uummeeeekk ‘‘KKaammiisshhiibbaaiiaa’’ ssaaiiooaa??

Bost ipuin kontatu nituen Ei-
barren zapatuan, ‘Kamishi-
baien’ bidez zein istorio mota
kontatzen diren erakusteko pix-
ka bat. Badago herri ipuinak
kontatzeko aukera, eta Eibarren
ume txiki asko zegoenez, ume
txikiendako ‘Kamishibaiak’ ere
kontatzeko aukera egon zen.
Ezberdinak dira eta umeen par-
tehartzea eskatzen dute. Ume-
ek oso ondo pasatu zuten eta,
egia esan, nik ere bai (barreak).
-- UUmmeeeeii zzuuzzeenndduuttaakkoo zzeerrbbaaiitt
ddaa eeddoo hheelldduueekk eerree ggoozzaa ddee--
zzaakkeettee ‘‘KKaammiisshhiibbaaiiaazz’’??

Denontzako da gustagarria
‘Kamishibaia’. Eibarren bildu
ziren helduak gurasoak ziren
gehienbat, baina nik uste dut
ondo konektatu eta ondo pa-
satu zutela.

Hurrun, Japoniaraino joan
behar zara ‘Kamishibaia’
non eta noiz sortu zen
kokatzeko. Munduan
hedatzen ari den fenomenoa
da, eta Iosu Jimenezek
gurera ekarri zuen
zapatuan. Portalean
istorioak entzuten bildu
zirenek oso ondo pasatu zuten.

IIOOSSUU JJIIMMÉÉNNEEZZ,, IIPPUUIINN KKOONNTTAALLAARRIIAA::
““`̀KKaammiisshhiibbaaiiaa´́ eeuusskkaarraarreenn

iirraakkaasskkuunnttzzaarraakkoo oossoo
eeggookkiiaa ddaa””

23
firin faraN

AAuurrrreekkoo bbaarriixxaakkuuaann zzaabbaalldduu zzuutteenn EEiibbaarrkkoo LLiibbuurruu eettaa DDiisskkoo AAzzoo--
kkaa aasstteebbuurruuaann iittxxiikkoo dduuttee,, bbaaiinnaa oorraaiinnddiikk eeggoonn eezz zzaarreetteennookk lliibbuu--
rruuaakk eettaa mmuussiikkaa %%1100eekkoo ddeesskkoonnttuuaarreekkiinn lloorrttzzeekkoo aauukkeerraa ddaauukkaa--
zzuuee.. Besteak beste, literatura munduko azken nobedadeak, perretxiko-
ei buruzko gidak, Eibarko historiaren gaineko liburuak eta euskal musi-
kan entzunenak diren hit-ak aurkituko dituzue azokan. Aurten, iaz be-
zala, 22 saltoki daude Untzagan. Goiz eta arratsaldez irekiko dute, la-
negunetan 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 21.00etara eta jaie-
gunetan, berriz, 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 21.30etara.

UUrrttee hhoorrrreettaann jjaaiioottaakkooeekk aauurrtteenn 7711 uurrttee bbeettee eeddoo bbeetteekkoo ddii--
ttuuzztteellaa oossppaattzzeekkoo,, iiaazzkkoo mmoodduuaann eellkkaarrttuu eeggiinnggoo ddiirraa,, eegguunnaa
jjaaii ggiirrooaann eemmaatteekkoo.. Azaroaren 14an izango da hori: 13.00etan
Untzagan batuko dira denak, taldearen argazkia ateratzeko eta,
ondoren, txikiteoan ibiliko dira, 14.30etan Arrate Hotelera joan
aurretik. Han bazkaldu egingo dute eta, jarraian, nahi duenak
dantzan egiteko aukera izango du. Joan nahi dutenek 50 euro sar-
tu beharko dute, Kutxan horretarako zabaldu duten kontu ko-
rronte zenbakian: 2101 0035 170126632355.

Liburu eta disko azokaren azken asteburua

AAiilleeggaattuu zzaaiioo TTxxiikkiittttoo!! hhiillaabbeetteekkaarriiaa--
rrii eerree eesskkoollaarraa bbuueellttaattzzeekkoo ssaassooiiaa..
UUddaakkoo ooppoorrrraallddiiaa eettaa ggeerroo,, bbeettii bbee--
zzaaiinn ddoottoorree ddaattoorrkkiigguu ……eettaa kkiittttoo!!
EEuusskkaarraa EEllkkaarrtteeaakk,, hheerrrriikkoo iikkaasstteettxxee--
eekkiinn eettaa UUddaallaarreekkiinn eellkkaarrllaanneeaann,, kkaa--
lleerraattzzeenn dduueenn hhaauurr eettaa ggaazztteettxxooeenn
aallddiizzkkaarriiaa.. Atzo banatu zen 98. alea
eta azalean herriko umeek waterpoloa
ikasten dihardutela ikus dezakegu.
Aurtengo aldaketa nabarmenena ber-

tsolaritza eta lehiaketak bat egin dutela da. Txikitto! Hilabetekariak
1.350 ale banatzen ditu herriko ikastetxeetan bertan, 6 eta 12 urte bi-
tarteko ikasle guztiendako doan.

...eta kitto!/2008-X-24

Txikitto! ere 
eskolara bueltan

1937an jaiotakoak
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IIrruuddiiaann,, aauurrrreekkoo zzaappaattuuaann AArrrraattee HHootteelleeaann 11995533aann jjaaiioottaakkooeenn 
bbaazzkkaarriikkoo mmaahhaaiieettaakkoo bbaatt..
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Euskal Meteorologia Agentziatik

EPELTZEN
ZAPATUAN laino altuak izango dira, baina
eguzkia nagusituko da egunean zehar. 
Horri esker, tenperaturak gora egingo du 
eta aurreko egunetan baino giro epelagoa
izango dugu. DOMEKAN eguzkia izango da
egun osoan eta giro epelarekin jarraituko 
dugu. Haizeak norantza aldakorra izango 
du egun bietan.

eguraldia

SOS deiak...........................112
Pegora ................................010
Udaletxea ............943 70 84 00
Portalea ...............943 70 84 39
Udaltzaingoa.......943 20 15 25
Mankomunitatea....943 70 07 99
Debegesa ............943 82 01 10
KIUB ....................943 20 38 43
Epaitegia .............943 03 34 00
Iberdrola..............901 20 20 20
Naturgas..............902 12 34 56
DYA Larrialdiak...943 46 46 22
Gurutze Gorria....943 22 22 22
Mendaro osp.......943 03 28 00
Anbulategia.........943 03 25 00
Torrekua ..............943 03 26 50
Errepideak...........902 11 20 88
Ertzaintza ............943 53 17 00
Eusko Tren..........902 54 32 10
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25

Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta
18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30.  Jaieguna: 09.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30
eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40eta-
tik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,
14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegu-
nak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-
BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,
10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:
07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. La-
neguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-
ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Do-
meka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-
BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-
DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik
22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik
21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik
21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik
21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik
20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egu-
nero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-
MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

Agenda
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barixakua
24

LLIIBBUURRUUTTEEGGIIAA
1177..0000..-- Orri markatzaile tai-
lerra. Umeen liburutegian.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Erabal Jaialdia. Jazz
Voices Ensemble (Iruñea). So-
raluzeko aretoan (Soraluzen).

domeka
26

JJAARRDD.. MMIIKKOOLLOOGGIIKKOOAAKK
1100..0000//1144..3300..-- Perretxikoen
erakusketa eta dastaketa.
T. Etxebarria kalean. Klub
Deportiboak antolatuta.

OODDOOLL--EEMMAAIILLEEAAKK
1122..3300..-- Bilkura eta meza,
Arraten. 1144..3300..-- Bazkaria eta
oroigarriak banatzea. Kanta-
bria jatetxean.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- ‘Wall-E’ (Pillado hasta
las tuercas). Sarrera: 2’50
euro. Amaña Kultur Aretoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Mamassita Pro (Ma-
dril / Gasteiz). Zabiel Kultur
Etxean (Mutrikun).

UUrrrriiaarreenn 2266rraa aarrttee

Koldo Etxebarriaren margo
erakusketa. PPoorrttaalleeaann..

Jose Luis Urbietaren margo
erakusketa. UUnnttzzaaggaa JJuubbiillaattuu EEttxxeeaann..

Jose Luis Martínezen `Italia´
argazkiak. DDeebbaakkoo TTuurriissmmoo BBuulleeggooaann..

UUrrrriiaarreenn 3311rraa aarrttee

Pedro Arriolaren argazki erakusketa.
PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnnaann..

Ander Larrazaren argazki
erakusketa. KKlluubb DDeeppoorrttiibbooaann..

Ion Galdosen argazki erakusketa.
EEll AAmmbbiiggúú ttaabbeerrnnaann..

J. Antonio Palaciosen argazki
erakusketa. BBeeeerr HHoouussee--nn ((DDeeuussttuu))..

AAzzaarrooaarreenn 22rraa aarrttee

Emilio Guerreroren marrazki
erakusketa. TTooppaalleekkuuaann..

AAbbeenndduuaarreenn 1155eerraa aarrttee

`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:
Eibar 1908´ erakusketa.

AArrmmaaggiinnttzzaarreenn MMuusseeooaann..

eerraakkuusskkeettaakk

eguena
30

HHIITTZZAALLDDIIAA
1177..0000..-- Perretxikoei buruzko
hitzaldia, Jose Igarzaren esku-
tik. Untzaga jubilatu etxean.

San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: aazzaarrooaarreenn 77rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto! 
Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).

Galtzakomik Komiki Lehiaketa.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda (18tik gora).
AAzzaarrooaarreenn 2266rraa aarrttee.. Informazioa: www.galtzaundi.com

Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. AAbbeenndduuaarreenn 11eerraa aarrttee..

Lehiaketak

martitzena
28

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..-- XVI. Musikaldia. Audite
Chamber Choir (Finlandia). Sarre-
ra: euro 2. Coliseoan.

eguaztena
29

CCAANN CCAANNCCHHAA
1188..0000..-- Marcos Ortega ma-
goaren saioa. CANen egoi-
tzan (Errebal kalean).

LLIIBBUURRUUTTEEGGIIAA
1199..0000..-- Ipuin kontalari saioa
(helduentzat), Beatriz Egizaba-
lekin. Helduen liburutegian.

zapatua
25

JJAARRDD.. MMIIKKOOLLOOGGIIKKOOAAKK
0088..1155..--..-- Lizarruzti eta Marie-
tara txangoa, perretxikoak
bilatzera. Klub Deportiboak
antolatuta

TTXXAANNGGOOAA
0099..3300..-- Ekainberrira txan-
goa, Arrate Kultur Elkarteare-
kin. Irteera Egogainetik.

IITTZZAA HHIITTZZ
0099..3300..-- Hitza Hitz ekimene-
ra Legutiora joateko autobu-
sen irteera. Ego-Gainetik.

11995588--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
1133..0000..-- Urte horretan jaiota-
koak Untzagan elkartuko di-
ra, taldearen argazkia atera-
tzeko. 1133..4455..-- Aperitifa, O’-
Jays tabernan, trikitilariek la-
gunduta. 1155..0000..-- Bazkaria
Arrate Hotelean. 1177..0000..--
Dantzaldia. 1199..3300..-- Jaiaren
amaiera, kalejira Ongi Etorri
tabernaraino, trikitilariekin.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1199..0000..-- Aintzinrock kontzer-
tua: Leok’k eta Expresión So-
nora. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Goiargi (Urretxu-Zu-
marraga) abesbatzaren kon-
tzertua. San Andres elizan.

astelehena
27
TTXXAANNGGOOAA

1100..0000..-- Jubilatuen irteera,
Gernikako Azokara. Egogai-
netik.

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..-- Chantage (Erresuma
Batua). Sarrera: euro 2. Coli-
seoan.



hildakoak

...eta kitto!/2008-X-24

farmaziak
24, barixakua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
25, zapatua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
26, domeka
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
27, astelehena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
28, martitzena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
29, eguaztena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
30, eguena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
31, barixakua
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

agendA
25

......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea
eskaintzen dizugu.  Argazki arruntaren prezioa 3 eurokoa
izango da; argazki bikoitzarena (bikoteak...) 6 euro.  Argazkia
eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

Zorionak, ASIER Mallia Moreno,
martitzenian urtia betetzen 
dozulako. Famelixa guztiaren
partez Eibartikan.

SSUUDDOOKKUUAA
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Zorionak, ARRATE Leiaristi,
eguenian urte bi egin 
zenittuan-eta. Muxu haundi
bat famelixaren partez.

aauurrrreekkooaarreenn eemmaaiittzzaa

ddeennbboorraappaassaakk

untzaga
“High school musical 3”

Troy eta Gabriellaren bizitzan aldaketa 
nabarmena gertatuko da laster: institutua 
amaitu eta unibertsitatera joatekoak dira, 
baina bakoitzak bide desberdina, unibertsitate
desberdina aukeratu du, beraz aldaketak
izango dira…

ZUZENDARIA: Kenny Ortega
AKTOREAK: Zac Efron, Vanessa 
Hudgens, Ashley Tisdale, 
Lucas Grabeel...

- Gregoria Belinchón Carrión.
94 urte. 2008-X-16.

- Cresen Arizmendiarrieta Galdos.
93 urte. 2008-X-17.

- Ana Mª Eguren Larrañaga.
75 urte. 2008-X-17.

- Ignacia Mancera Domínguez.
86 urte. 2008-X-18.

- Ignacio Maguregi Martitegi.
79 urte. 2008-X-18.

- Amanda Aguado Estrada.
89 urte. 2008-X-19.

SSaallggaaii
MUSIKA:
–– AAiinnttzziirroocckk.
Urriak 25, 19.00etan. 
–– CChhaannttaaggee (Britainia Handia).
Urriak 27, 20.30etan. 
–– AAuuddiittee (Finlandia). 
Urriak 28, 20.30etan.
– CCoorr AAmmiiccss ddee llaa UUnniioo (Katalunia). 
Azaroak 1, 20.30etan. 
–– VVddoocchhnnoovveenniijjee. 
Azaroak 2, 20.30etan.

ssaarrrreerreenn ssaallmmeennttaa
((CCoolliisseeoo))

amaña
“Wall E”

Gizakiek Lurra laga behar izan dute, baina 
gauza bat ahaztu zaie: munduan gelditu den 
azkenengo robota ez dute itzali. 700 urte
emango ditu WALL E-k planeta garbitzen, 
baina EVA izeneko robota ezagutzen duenean
aurrera jarraitzeko arrazoi berria aurkituko du…

ZUZENDARIA: Andrew Stanton
PERTSONAIAK: Wall-E, Eva, 
Capitán, Shelby Forthright...

Zorionak,MAIA, etxeko printzesari, 28xan urte bi 
beteko dittu-eta. Baitta JOSEFINA bere amari 
iraillaren 28xan egin zittualako urtiak. 
Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, ITZÁ, atzo bost
urte bete zenduazelako.
Patxo potolo bat. 
Eta zorionak aitatxo 
EDUri be, hillaren 16xan
urtiak egin zittuan-eta. 

GGKKEE--eennttzzaatt laguntzak. 
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, aazzaarrooaarreenn 55eerraa aarrttee..

UUEEUUkkoo uuddaazzkkeenneekkoo iikkaassttaarrooeettaarraakko
laguntzak. Zenbatekoa: matrikularen erdia. Eskaerak
non eta noiz: Pegoran,aabbeenndduuaarreenn 1199rraa aarrttee..

Dirulaguntzak

Zorionak,ENARA, domekan
hiru urte beteko 
dittuzulako. Musu bat 
famelixaren partez.

jaiotakoak
-  Luken Carrasco Fernández. 2008-X-12.
-  Jon Rodríguez Villaverde. 2008-X-15.
-  Mohamed-Yasser Brouyajil. 2008-X-15.
-  Markel Heredero Pérez. 2008-X-15.
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Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943-
701850.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662-
256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase parti-
kularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
lBanatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du edo ikastolara eramateko. Tel. 943-
700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubila-
zioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore mo-
duan lan egiteko. Tel. 649-630561.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
lNeska eskaintzen da tabernak garbitze-
ko. Tel. 688-618959.
lDekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikaskete-
kin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696-
659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-
435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erro-
pa plantxatzeko. Tel. 606-276630. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko.
Tel. 638-338810.

ETXEBIZITZAK
l Legarre-Gain kalean pisua salgai. Logela
bi, sukalde-egongela eta komuna. Guztiz
berriztua. Eguzkitsua. 150.000 euro. Or-
daintzeko erraztasunak. Tel. 665-728504.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653-
733357.
l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eiba-
rren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662-
182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta ko-
mun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685-
751891.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igo-
gailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.

SALEROSKETAK
l Yamaha PSR-E403 teklatua salgai. Ma-
haiarekin. Berria. Tel. 605-702294. 
l Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 mar-
kakoa. Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.
658-757851. 
l Autorako irratia salgai. Kenwood mar-
kakoa. 4x35 watioko potentzia + sei CD-
rendako kargadorea. 50 euro. Tel. 638-
120339. 
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082. 
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bi-
koa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637-
528992. 
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdi-
nak). Egoera onean. Tel. 645-007388.

Iragarkiak ipintzeko: 
943-200918 (Marisol).

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen 
eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako 

PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. 

Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

AUTOAK
l Prestatutako furgoneta salgai. Ohe bi,
sukaldea, elektrizitatea, berogailua, por-
taeskia eta portabizikleta. Tel. 653-
745722.
l Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.
2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.
28.500 euro. Tel. 677-004742.
l Iveco Daily 35-S11 furgoneta salgai.
2800 Turbo motorea. 2001ekoa. Tel. 607-
393114.

LOKALAK
l Barakaldo kalean (Electrociclos eraiki-
nean) garajea eta trasteroa alokagai. Tel.
616-811066.
l Garaje itxia salgai Ipuruako dorreetan.
Tel. 943-120186 edo 649-165576.
l Eibarko musikari batek musika jotzeko
lokala edo garajea alokatuko luke. Tel.
665-732640.
l Lokala salgai Bittor Sarasketan. 80 m2.
25 milioi pezeta. Tel. 637-524038.
lPlaza biko garaje itxia salgai Urkizu-Ba-
rakaldo inguruan. Tel. 648-002553.

lNeska eskaintzen da arratsaldez eta as-
teburuetan garbiketa lanetarako. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 650-034445.
lGizona eskaintzen da igeltsero lanetara-
ko. Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.
lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.
671-972733.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goize-
ko 09.30etara. Tel. 699-813826.
l Euskeraz ulertzen duen emakumea es-
kaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943-
202908.
l Neska euskalduna eskaintzen da garbi-
keta lanak egiteko. Tel. 687-114707.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.
Tel. 662-256289. Silbia.
l Mutila eskaintzen da lorezain moduan
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 680-838639.
l Gela hotzean jarduteko pertsona (go-
zogintza nozioekin) eta sukaldari lagun-
tzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679-
950907.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.
Justina.
l Aerobic-eko monitorea behar da Men-
daron klaseak emateko astelehen eta
eguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.
lurdesrodri@hotmail.com
l Alemanierazko klase partikularrak eta
pertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.
647-275374.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662-
256289. Silbia.
l Emakumea eskaintzen da etxeko lane-
tarako. Tel. 636-049090.
lNeska eskaintzen da orduka edozein la-
nerako. Tel. 617-942407.

LANA
lBanatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Gizona eskaintzen da kamarero, peoi
edo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera kamarera moduan eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 659-842752.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile edo garbitzaile moduan eta na-
gusiak zaintzeko. Tel. 648-734243.
lNeska behar da interna moduan lan egi-
teko. Tel. 943-121455.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 943-530718 edo 646-048823.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak zaintzeko. Etxez-etxe. Orduka. Es-
perientzia. Tel. 677-763916.
l Neska eibartarra eskaintzen da arra-
tsaldez lan egiteko. Tel. 658-715978.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
676-622563 edo 638-338816.
l Pertsona bat behar da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 690-783065.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera (12.00-15.00) nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 647-044031.
l Neska eskaintzen da asteburuetan edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
646-821678.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Interna. Tel. 659-639296.
l Sukaldaria behar da, esperientziarekin.
Tel. 943-206868.
l Neska eibartarra eskaintzen da goizez
umeak eskolara eramateko. Tel. 646-
369330.

...eta kitto!/2008-X-24

BESTELAKOAK
l Eguzkitako betaurrekoak agertu dira
...eta kitto!-n. Bertatik pasatu. Tel. 943-
200918.
l Urrezko pultsera aurkitu zen urriaren
2an Urkizu inguruan, Lucia izenarekin. Ja-
beak zenbaki honetara deitu dezake. Tel.
630-810099.



BAZKIDEENTZAKO AURRE-SALMENTA BEREZIA
Urriaren 27tik azaroaren 7ra
Ordutegia: 09.00-14.30 eta 16.30-20.00
...eta kitto! Euskara Elkartearen bulegoetan 
Salneurri berezia: 6 euro
Salmenta irizpideak: Bazkide bakoitzeko 5 sarrera salduko dira /
Bazkidea identifikatu egin beharko da / 2008ko irailerako urteko 
bazkide kuota ordainduta izan beharko du / Ez dira sarrerak gorde edo erreserbatuko

Azaroaren 8tik aurrera
Ohiko lekuetan (Txutxufletas, Julen eta Geltoki) salduko dira, 6’50 eurotan
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