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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

EEPPAAIIKKII..-- Esku-zerra. Metalak ebakitzeko zerra. “Epaikirik onenak suekuak; bai ba, wolframio edo
tungstenozko aleaziñuak onduen domiñatzen dittue-eta”. “Hi, txotxo!, biharrakin pentsaik; ba-
rriketan jardutzen badok, berriz be apurtuko dittuk barautsak eta epaikixak”.
EEPPAAIIKKII--EETTXXEE..-- Epaikiaren edo zerraren euskarria. Gaztelerazko ‘‘aarrccoo ddee ssiieerrrraa’’ edo ‘‘ppoorrttaassiiee--
rrrraa’’.. “Heure burua besterik ez lakua dalakuan, eta oindiok ez dok ikasi epaiki-etxiari epaikixa
ezartzen”.
EEPPAAIIKKII--OORRRRII..-- Zerrari ipintzen zaion agindun orria. “Kontuz ibilli hari, apurtu bihar dok-eta epai-
ki-orrixa”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Gorputzak beti dihardu tumoreak sendatzen eta minbi-
zia kontroletik kanpo dagoen seme-alaba modukoa da.
Hala ere, Houstonera joatea ez da soluzioa: sendagilea,
gaixoa eta familiaren arteko interakzioa mozten duelako.
Bestaldea, erretzeari lagatzea laguntzarik gabe utopikoa
da, ia ezinezko erronkatzat hartu behar dugulako”

((KKeevviinn OO.. LLeesslliiee,, ppaattoollooggooaa))

“Jaten dugunaren arabera, tirano, despota, oldarkor edo
arrazista gara. Jaten ditugun elikagai guztiak, hesteetako
bakterioekin batera, odol bihurtzen dira heste luzean. Odol
horrek gure gorputz osoko zelulak hornitzen ditu: adime-
na, emozioak, oroimena... Dena dela, bost sendagai dau-
de: airea, lurra, ura, dieta orekatua eta ariketa fisikoa”

((TTxxuummaarrii AAllffaarroo,, tteelleebbiissttaa aauurrkkeezzlleeaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Anbulategiko langileok beharrezkotzat eta
egokitzak jotzen dugu lana egiterakoan aurki-
tzen ditugun zailtasunak erabiltzaileei jakina-
raztea; horren iturburua pertsonalaren urritasu-
nean aurki dezakegu (batez ere, sendagileei
dagokienez) eta, kate luzea sortuz, horren on-
dorioz lehen mailako arretan (batez ere, senda-
gileen kontsultetan) itxaron zerrendetan ema-
ten den neurriz kanpoko handiagotzea; inolako
exageraziorik egin gabe, onartu ezin diren
atzerapenekin.  

Horregatik, egonezin hori ulertuz, erabiltzaile-

ei eskatu nahi diegu, egoera horretaz jabetzeaz
gain, guztionak diren osasun zerbitzuak modu
bidezko eta zuhurrenez erabiltzea. Modu horre-
tan, guztiok irabaziko dugulako.

Jakina, anbulategiko langileok gara lehenak
egoera hain berezietan ematen diren atzera-
pen hauek deitoratzen; aldi berean, esan behar
dugu Osakidetzako gestoreen aurrikuspen
ezak eragindakoak direla, neurri handi batean.
Guztiok ulertu eta lagunduko duzuelakoan. Es-
kerrik asko.

AAnnbbuullaatteeggiikkoo llaannggiilleeaakk

AANNBBUULLAATTEEGGIIKKOO EERRAABBIILLTTZZAAIILLEEEEII

11995533--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOEENN EESSKKEERRRRAAKK

1953an jaiotakoek, urriaren 18an ospatu ge-
nuen gure 55. urteurrena dela-eta, zuen komu-
nikabideak eskainitako laguntza eskertu nahi
dugu. Aldi berean, Arrate Hotela, Arkupe, On-

gi Etorri, Kultu eta Gazte Gogor elkartekoei ere
eskerrak eman nahi diegu eskainitako laguntza-
rengatik.

TTaallddee aannttoollaattzzaaiilleeaa
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Domekan Debabarrena
eta Debagoienako
odol-emaileak Arraten

batu ziren, urteroko moduan
25, 40 edo 50 alditan odola
eman duten kideei omenaldia
egin eta Kantabria jatetxean
elkarrekin bazkaltzeko. Gipuz-
koako Odolemaileen Elkarteak
aurten omendutako lagunak
hauek dira: Angel Arturo
Blanco, Gregoria Domínguez,
Amaia Elizondo, Alejandra
Gallardo, Rafael Gallego, Est-
her González, José Antonio
Juárez, Ernesto Larrañaga,
Fernando Larrañaga, Juan Luis
Larrinaga, Carmen Lluvia, Da-
vid López, Marian Martínez,
Gorka Martínez de Lejarda,

Milagro Mendicute, Mari Nie-
ves Ruiz de Arkaute, Angel
San Román eta Luis Mari Zu-
beldia (25 aldiz odola emate-
arren); Asun Aranberri (40 al-
diz ematearren) eta Andrés

Izaguirre, Gerardo Acha, Ger-
mán Ereña, Manuel Pérez,
Angel Güenaga, Juan Luis La-
mariano, Juan Pedro González
eta Fernando Bordas (50 aldiz
ematearren).

EEAA--RREENN LLOOTTEERRIIAA
Eusko Alkartasunak, urteroko moduan, Gabonetako
loteria salgai ipini du, 80.904 zenbakidun partizipa-
zioekin. Alderdiko afiliatu eta lagunek salduko dute
loteria eta, horregatik, taldeko arduradunekin le-
henbailehen harremanetan ipintzeko dei egiten
diete, loteria jaso ahal izateko. 

EEUUSSKKEERRAA PPLLAANNAAKK EENNPPRREESSEETTAANN
Udalak, Ardatza programaren barruan, euskara pla-
na diseinatzen edo garatzen diharduten Eibarko en-
presentzat diru-laguntzak emango ditu. Eskaerak
azaroaren 17ra arte aurkeztu daitezke Pegoran, gai-

nontzeko dokumentazioarekin batera. Enpresa ba-
koitzak gehienez 2.000 euro jasoko ditu eta diru-la-
guntza hauek Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak
eskainitakoak osatzera datoz. 

SSAANN AANNDDRREESS AAZZOOKKAARRAAKKOO IIZZEENN--EEMMAATTEEAA
Aurten 30 urte beteko dituen San Andres azokan
parte hartu ahal izateko izen-ematea zabalik dago.
Interesa duenak Pegoran aurkeztu beharko du es-
kaera-orria, azaroaren 12rako. Txaltxa Zelaian 80
bat postu ipiniko dira gure herriko patroiaren egu-
nean eta parte hartzen dutenen artean 2.000 euro
banatuko dituzte saritan.

autuan

Odol-emaileen Elkarteak omenduak

Komunikazio berritzaileenari saria eman dio-
te Bergarako Lazpiur enpresari, urriaren er-
dialdean Donostian egindako Makina Erre-

mintaren eta Fabrikazio-Teknologien Kongresuan.
Saria jaso duen proiektua Tekniker-IK4k Lazpiur
eraikuntza mekanikoen enpresarekin batera gara-
tu du, inprimatutako zirkuituetan osagaiak txerta-
tzeko makinaren diseinua optimizatzeko helbu-
ruarekin. Tekniker-IK4k enpresa arloan sormena
bultzatzeko ekimenak garatzen ditu eta, horri ja-
rraituz, azaroan ikastaro bi eskainiko ditu.

Saria Lazpiur eta Teknikerri

GGuurree hheerrrriikkoo 2277 ooddooll--eemmaaiillee oommeenndduu ddiittuu GGiippuuzzkkooaakkoo EEllkkaarrtteeaakk..

Mundu mailako krisi-
ekonomia dela-eta,
ahotan dugun gal-

dera da. Eta orain? Zein da
etorkizuna? Galdera bera era-
biliaz, bainuko altzariak egiten
dituen enpresa handi batek
telebistarako iragarki bat egin
du. Enpresak izandako haz-
kunde ekonomikoa agertzen
du bertan, etxegintza sekto-
rean babestuta.

Enpresaren urrats bakoitza-
ren atzetik, beti ere galdera
berdina jartzen dute, aurrera-
pauso gehiagoren bila. Eta
orain? Iragarkia amaitzeko,
kontsumitzaile talde bat da
enpresari galdetzen diona:
eta orain?

Izugarria da iragarki horren
eta egungo egoeraren arteko
paralelismoa... enpresaren
kalterako. Orain dela hamar
bat urte entzun nion honen
iragarpena Jose Luis Sampe-
dro idazle eta ekonomialariari.
Gizaldi bakar batean ongizate
gizartera iritsi eta horrekin
nahikoa izan ez dugula esaten
zuen. Denok telebista, hozkai-
lua, irakaskuntza eta osasun
zerbitzuak lortu ondoren, on-
gizate gizartetik hobe bizi nahi
duen gizartera salto egin du-
gula. Eta lehenak muga defini-
tuak baditu, bigarrena muga-
gabea da. Inor ez da ase tele-
bista eta auto handiagoekin
edo etxebizitza gehiagorekin.

Eta orain? Orain badirudi
soluzioa handikerietan ibili eta
gehiegikeriak egin dituztenei
diru publikoa ematean dago-
ela. Oraingoan ere Sampedro
jaunari entzun diot erantzuna:
"Krisi honetan, behar izan de-
nean toki guztietatik irten da
dirua. Goseteaz edo Afrikako
IHESaz ari bagara, ez dago
ez diru ez borondate politi-
korik. Begira, horrela ezin
da bizi!".

Eta orain?

OOiieerr SSaann MMaarrttiinn

Aurten lokala lortu dutela-eta, beste urte
batzuetan egindakoari jarraituz, Pedro
Zelaia zenaren omenezko memoriala an-

tolatuko dute, kopinen-tonbola zabalduta. Antola-
tzaileek azaldu digutenez, “jakin badakigu ekono-
miarentzat sasoi eskasa dela, baina Hirugarren
Munduan lanean diharduten eibartarrek guk baino

egoera larriagoa biziko dutela pentsatzen dugu
eta, hori gogoan, dena prestatzeko indarra atera
dugu. Beste behin, sekula huts egin ez digun gu-
re herriaren eskuzabaltasunarengan ipini dugu gu-
re itxaropena”. Kopinak zozketatzeaz gain, herriko
dendetan oparitutako produktuak lortzeko aukera
izango du tonbolan jokatzen duenak.

Pedro Zelaia memoriala
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Telecinco kateko Gran Her-
mano reality-an sartu berri
den Lizfanny lehiakidea ei-

bartarra da. Dominikar Errepubli-
kan orain 24 urte sortutako mo-
deloa lehiaketako 10. edizioko
kasting-a osatzera sartu da eta,
berak dioenez, oso argi dauka
lehiaketara aurkezteko arrazoia:

“Espainiako telebistan sartu nahi
dut eta GH horretarako pasapor-
tea da”. Munduko hainbat he-
rrialdetan modelo gisa lanean
jardundakoa da Liz eta, GHko
webgunean berari buruz zabal-
dutakoaren arabera, aurretik ere
eginak ditu telebistan tartea aur-
kitzeko saiakerak.

Eibartar bat Gran Hermano-n

Danon ahotan
6

Aralarrek prentsaurrekoa
eman zuen eguazten
arratsaldean, Erisonoko

industrialdearen inguruan duen
iritzia agertzeko. Mariasun Gar-
tzia zinegotziarekin batera Rebe-
ka Ubera Aralarren Gipuzkoako
batzarkidea eta Fernando Hevia
alderdi bereko hirigintza ardura-
duna izan ziren. “PSE-EE, EAJ
eta EAk osatzen duten Udalba-
tzak Erisonon lurra berdintzeko
lizentzia onartzeak” eragindako irregulartasunak
azaltzeaz gain, Aralarreko ordezkariek argi laga
nahi izan zuten ez daudela Teknikerrek bere
proiektua garatzearen kontra, “baina ez Eriso-
non” eta Plan Nagusian jasotakoari helduta,
“beste alternatiba batzuk kontuan hartzeko” es-
kaera berretsi nahi izan zuten eta, bereziki, Ibur-
Errekak eskaini ditzakeen aukerak aztertzea. 

“Lanek ingurumenarekiko errespetua ez dute-
la bermatzen” uste dute Aralarren eta, horrega-
tik, “txarto hasitakoa geratzeko eta hileko azken
plenoan gaia aztertzeko” asmoarekin mozioa
aurkeztu zuen Udalean, “baina hara non, zur eta
lur geratu gara urrian plenorik izango ez dela
esan digutenean, aztertu beharreko gairik ez
omen dagoelako. Erabat ulergaitza”.

Lizentziaren emakidan antzeman eta salatu
dituzten irregulartasunak gogora ekarri nahi izan

zituzten agerpenean: “Besteak beste, lanek ur-
banizazio proiektuaren zati bat osatzen dute,
baina lur-mugimendurako lizentziarekin kamu-
flatuta daude, bi horien tramitazioa oso ezberdi-
na da-eta. Behin-behineko erabilerarako trami-
tea egin da, benetan behin-betiko erabilera au-
rreratzen dabiltzatenean, nekazal-lurra hiri-lur
bilakatzen eta bete beharreko prozedurak
saihesten eta ezinbestekoa den ingurumenaren
inguruko eragina aztertu barik”.

Horren aurrean, 72 orduko epean Ohizko
Osoko Bilkura deitzeko eskaera aurkeztu du-
te Udalean, “bestela, gure oinarrizko eskubi-
deak defenditzeko epaitegietara jo beharko
dugu-eta”.

Arantzazu Gaur Funda-
zioak martitzenean,
azaroaren 4an, Aran-

tzazu berritzeko egitasmoa

aurkeztuko du Portalean,
19.30etatik aurrera. Orbube-
te inguruko iraupena izango
duen aurkezpena Iker Usonek

eta Pello Zabalak egingo dute
eta, bideoa eskaintzeaz gain,
informazio-txostena banatu-
ko diete bertaratzen diren
guztiei. Azaroaren 8an, be-
rriz, Arantzazun ekitaldi bi
izango dira, 10.30etan Gan-
diaga Topagunean eta
12.30etan, berriz, basilikan.
Arantzazu Gaur Fundazioa Gi-
puzkoako Foru Aldundiak,
Oñatiko Udalak, Mondragon
taldeak eta Frantziskotarren
anaidiak osatzen dute.

Aralar, Erisonoko lanekin haserre

Arantzazu berritzeko proiektuaren aurkezpena

EEzzkkeerrrreettiikk hhaassiittaa,, MMaarriiaassuunn GGaarrttzziiaa,, FFeerrnnaannddoo HHeevviiaa
eettaa RReebbeekkaa UUbbeerraa AArraallaarrrreekkoo oorrddeezzkkaarriiaakk
eegguuaazztteenneeaann eeggiinnddaakkoo aaggeerrppeenneeaann..
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Alde egin. Iritsi da unea.
Ezin duzu horrela ja-
rraitu. Ez zara bakarra

eta ez zaude bakarrik. Denbo-
rak  ametsgaizto hau bazter
batera urruntzen lagunduko
dizu. Kemena ez zaizu falta,
eta lagunak izango dituzu au-
rrera egiten laguntzeko prest.
Ez da erraza izango baina ez
zaizu damutuko.  

Alde egin. Atera zaitez ko-
rrika. Zeren zain zaude? Ez zi-
nen ezkondu irain eta oihu
horiek guztiak entzuteko. Ez
zaitu maite horrela hitz egiten
dizunak eta zeuk ere ezin du-
zu bera maitatu. Inork ez dio
zu jotzeko eskubidea eman,
eta zuk ez duzu hori guztia
zertan jasan. Ezta zaplasteko-
rik txikiena ere. Ez duzu ezer
derrigorrez egin behar; ezin
zaitu inork bortxatu.

Alde egin. Ez zaitez gizo-
nezko batek akabatzen duen
hurrengoa izan. Gaur horrela-
ko beste heriotza baten berri
eman dute komunikabideek.
Senarra, bikote ohia, orain
dela gutxi ezagututako muti-
la...zer inporta? Uste duzu
horrek begirunerik izango
duela zurekin? Kontu hone-
tan ez dago gizarte-mailarik
eta edozeini gerta dakioke.
Orain arte pasatu behar izan
duzun guztia ikusita, zergatik
uste duzu zuri ezin zaizula
inoiz horrelakorik gertatu? 

Alde egin. Ez begiratu
atzera. Ez duzu beldur edo lo-
tsarik izan behar. Gu geu, zuk
ezkutatzen duzun guztia su-
matu arren, laguntzen ez di-
zugunok, lotsatu beharko gi-
nateke. Horrelako albiste bat
irakurtzen dugun bakoitzean,
geuk makurtu beharko genu-
ke burua, zure egoera sala-
tzen ez dugunok.

Alde egin

JJoorrggee
BBeeoorrlleeggii
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ORAIN DELA

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundietan, EAJk
lortu zittuan boto gehixen (4.416), PSEri aurria har-
tuta (4.044). Alderdi nagusixen atzetik geratu zi-
ran EH (3.379), PP (3.298), EA (1.966) eta IU (760). 

Aukera inmobiliarixak Arraguetan eta Estazi-
nuan zegozen etxiak bota eta barrixak egitteko bai-
mena jaso eben. Perez Egea aspaldiko dendia ze-
guan tokixan egin zittuen bi bloke barrixak.

Maider Castillo Eibartarrak-eko foballarixak Ja-
ponera juan zan, herrittik kanpo bere lehelengo es-
perientzian. Takarazuka Bunnys taldian jokatu
eban hiru hillabetetan etxera bueltatu aurretik.

Euskal Herriko musika eskolen alkartiek sortuta-
ko Orkesta Sinfonikuan sei eibartar sartu ziran:,
euretako bi, Zoraida Dominguez eta Victoria Ro-
driguez A maillan eta beste laurak B maillan.

10 urte
11999988--XX--3300 
225511.. ZZKKIIAA..

EEssttaazziiññuuaann bboottaa eebbeenn eettxxiiaa..

NNuurriiaa LLooppeezz ddee GGeerreeññuu
LLeeggeebbiillttzzaarrrreerraa jjuuaann zzaann..

Astelehenean elkarri laguntza ema-
teko hitzarmena sinatu zuten Ba-
dihardugu eta …eta kitto! euskara

elkarteek. Argazkian ageri diren Asier Sa-
rasua Badihardugu elkarteko presidenteak
eta Juan Barahona …eta kitto! Euskara El-
karteko presidenteak sinatu zuten hitzar-
menak jasotakoari jarraituz, …eta kitto!
Euskara Elkarteak orain arte egin izan di-
tuen grabazioen kopia bat emango dio Ba-
dihardugu Euskara Elkarteari, grabaziook
Eibarko Ahotsak herriko fonotekan txertatu

ahal izateko eta aurrerantzean egingo di-
ren grabazioak, berriz, baliabide tekniko
egokiak (mikrofonoa, bideokamera…) era-
biliz egingo di eta egindakoaren kopia bat
Badihardugu Elkarteari emango dio.

Badihardugu Euskara Elkarteak, berriz,
Eibarko ahozko ondarea jasotzeko baliabi-
deak eskainiko dizkio …eta kitto! Euskara
Elkarteari (datu-basea, galdetegia, gai-ko-
deak eta materiala interneten jartzeko on-
line sistema eta beste hainbat) eta, horrez
gain, Eibarko Ahotsak fonotekako materia-

la …eta kitto! Euskara Elkartearen eta al-
dizkariaren eskura jarriko du, ahozko onda-
rea hedatzeko proiektuetan erabil dezaten.

Badihardugu eta ...eta kitto! 
elkarteen arteko hitzarmena

Urriaren 18an elkartu ziren argazkian ikusten dituzuenak,
aurten 55 urte bete edo beteko dituztela ospatzeko. Urte
berean jaiotakoen bazkariak gero eta ugariagoak dira gu-

rean eta arrakasta handia izaten dute. Izan ere, aspaldian ikusten
ez diranak batzeko aitzakia polita izaten dira horrelakoak.

1953an jaiotakoen bazkaria

AAssiieerr SSaarraassuuaa eettaa JJuuaanniittoo BBaarraahhoonnaa ssiinnaattzzeenn..

Aurten 50 urte bete edo beteko dituzten eibartar talde polita
batu zen zapatuan, urriaren 25ean, eguna jai-giroan pasa-
tzeko asmoarekin. Taldearen argazki dotorea atera eta ge-

ro, txikiteoan ibili ziren, Arrate hotelera bazkaltzera joan aurretik.
Esan beharrik ez dago primerako giroan eman zutela eguna.

50 urtekoen bazkaria
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Auzorik auzo
8

Beheko Tokia Karmen ka-
leko jubilau etxia zabal-
du zala 13 urte beteko

dira azaruan eta, hori ospatze-
ko, hainbat ekitaldi berezi pre-
parau dittue datozen eguneta-
rako. Azaruaren 11n (martitze-
na) ekingo detse programaziño
berezixari, eguardi partian ha-
siko dan toka eta igel-toka txa-
pelketarekin eta arratsaldian,
barriz, kartetan egitteko aukeria
eukiko dabe hala nahi dabenak,
mus eta tute txapelketarako

izena aldez aurretik emonda.
Hurrengo egunian, eta mahai-
jokuekin jarraittuta, kina berezi-
xa egingo dabe arratsalde
osuan, sari bikoitzekin. Eta aza-
ruaren 13rako, barriz, ikuskizun
berezixa antolatu dabe Beheko
Tokiko arduradunak: txokolate-
jana eskinduko dabe zentruan,
opillekin lagunduta eta meri-
xendia hartu ondoren Corrado
Masacci txotxongillogilliak
emanaldixa eskinduko dau.
Ekitaldixekin jarraittuta, azarua-

ren 14an kafitesnia eta pastak
banatuko dittue, fado emanal-
dixari hasieria emon aurretik:
Ventos de Saudade taldiak Por-
tugal aldian tipikua dan musi-
ka-estiloko doiñuak eskinduko
dittu. Eta programaziñuarekin
amaitzeko, azaruaren 15ian
Karmengo Amaren parrokixan
hildako bazkide guztien arimen
aldeko mezia ospatuko da
12.00xetan eta, ondoren, Be-
heko Tokian piskolabisa emon-
go dabe.

13 urteko ibilbidia beteko dau Beheko Tokik

MMaassaacccciirreenn ttxxoottxxoonnggiilllloo bbaatt..

Ardantzako behin-behiñeko tren-geralekua mar-
txan dago aurreko asteko eguaztenaz geroztik.
San Andres pasialekuan, ohiko geralekuan ba-

rrixa eraikitzeko egitten diharduen biharrak dirala-eta,
datozen 15 hilliotan behin-behiñeko geralekua erabilli
biharko da. Ardantzako etxe barrixen parian dago gelto-
ki barrixa eta aurreko geralekuak eskintzen zittuan zerbi-
tzu berberak eskintzen dittu. Horrez gaiñ, eta obra bera-
ren eragiñez, udaletxiaren atzeko aldian eguan autobus
geltokixa be tokiz aldatu bihar izan dabe, San Juan kale-
ra (Vivaldi taberna parera).

Ardantzako behin-behiñeko apeaderua martxan

Untzaga Guztion Etxea El-
kartea zabaldu ebela 8 ur-
te beteko dira egun ba-

tzuk barru eta, horren harira,
hainbat ekitaldi antolatu dittue:
azaruaren 7xan, 17.30xetatik au-
rrera moda-desfilia egingo dabe
jubilauak. Gaztañerre egunian
(azaruak 10), barriz, bazkidieri
gaztañak banatuko detsez
18.00etatik aurrera. Baiña progra-
maziñua ez da hortxe amaittuko.
Egun batzutako atsedenaldixaren

ondoren, azaruaren 22xan San
Andres elizan mezia, aurresku eta
guzti ospatuko dabe, 12.30xeta-
tik aurrera, hil diran bazkidiak go-
guan. Jarraixan, omendutako baz-
kide eta famelixakuendako pisko-
labisa eskinduko dabe Untzagako
zentruan bertan; 14.00etan Arra-
te Hotelian bazkarixa hasiko da
eta bazkalostian omendutako
bazkidieri oroigarrixak eta plakak
banatuko detsez. Amaitzeko,
dantzaldixa eukiko dabe.

Untzagako zentro
sozialaren 8. urteurrena
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kaleko inkestA
9

OOssccaarr LLóóppeezz
2255 uurrttee,, iikkaasslliiaa
Leku askotan egon izan naiz, baiña
Euskal Herrixan moduan iñun bez. Tas-
mania dala destinorik polittena? Ez dot
uste. Euskal Herrixa moduan ez dago
besterik, ez lanerako, ez ezertarako.
Danetarik dago hemen: hondartza,
mendixa eta, noski, jendia.

Ezagutzen dozu 
Euskal Herrixa baiño 
leku polittagorik?

IIzzaasskkuunn NNaarrbbaaiizzaa
3388 uurrttee,, aaddmmiinniissttrraattiibbuuaa
Ba ez. Ez naiz Euskal Herrittik kanpo bi-
daiatzera asko urten, Espaiñian zihar
bai, baiña osterantzian hamen ibilli
naiz. Hamengua izanik, zer esango dot
ba, neri ikaragarri gustatzen jata Euskal
Herrixa eta aukera asko eskaintzen di-
ttu (mendixa, hondartza, museuak…).
Toki zoragarrixan bizi gara!

MMaarrggaarriittaa AAllvvaarreezz
3377 uurrttee,, ssuukkaallddaarriixxaa
Egixa esan, ez dakitt zer esan. Gitxi bi-
daiatu dot munduan zihar zeozer esan
ahal izateko, baiña Euskal Herrixa oso
politta dala begittantzen jata. Egon
naizen lekuetatik polittena ez bada,
polittenetarikua dala esango neban,
baina egixa esan, ez naiz munduan
zihar asko ibilli holako zeozer esateko.

CCaarrmmeelloo RRoossaalleess
7744 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Ez dot uste Euskal Herrixa baiño leku
polittagorik daguanik munduan, hau
polittena da-eta! Espaiñiako iparraldia
oso politta da; bestela be badagoz le-
ku edarrak, baiña Euskal Herrixa mo-
duan bat bez. Ni 50. hamarkadan eto-
rri nintzan hona eta neretako zoragarri-
xa da.

Bakotxak beraren herrixa 
polittena eta ederrena dala
pentsatzen dau; normalian
behintzat. Holan, kanpoko
batek hortan arrazoia emoten
badetsu, harrotasuna
haundixagua da. Ba Euskal
Herrixa toki zoragarri
eta edarra dala pentsatzen
dozuenok, badakazue aitzakixa
burua altxatzeko. Izan be,
‘The Times’ egunkarixak eta
‘Lonely Planet’ biajieri buruzko
argitalpenak esan dabe Euskal
Herrixa munduko bigarren
destino onena dala. Zein da,
ba, lehelengua? Tasmaniako

‘Suen badia’. “Olgeta, eguzkixa, kultura eta edertasunaren
koktela da Euskal Herrixa”, ‘The Times’ eta ‘Lonely Planet’-en
erreportajien iritziz. Holan, Piriniuetako bistak, Bilboko
Guggenheim museua, Donostiako gastronomixia, Bermeo
eta Lekeittio moduko arrantzale herrixak, eta Mundakako
hondartza surferua azpimarratzen dittu argitalpenak. Euskal
Herrixaren atzetik, Txileko Chiloe artxipielagua, Tailandiako
Ko Tao isla, Frantziako Languedoc-eko zonaldixa, Laoseko Nam
Ha espazio naturala, Hawaiko Isla Haundixa, Kolonbiako
San Andres eta Providencia islak, Norbegiako Svalbard
artxipielagua, eta Txinako Yunnan kokatzen dittu argitalpenak.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

FFuunneeuusskkaaddii ttaallddeeaa

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

AArrmmaaggiinn 33 -- bbeehheeaa

Publi.resa@euskalnet.net
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Luzia da oindiokan be Ei-
barren euskeriari egitteke
geratzen jakon bidia, bai-

ña urtetik urtera ...eta kitto!
Euskera Elkartea indartzen juan
da, gero eta lan-esparru gehi-
xago betetzen dittu. Hori da-
nori eguneroko biharrarekin
lortu da, baiña, gaiñera, alkar-
tiak laguntasun eskertu eziña
euki dau urte guzti horretan,
bazkidiak eskindu detsen sos-
tengua. Eta horrek danok es-
kertzen hasteko, hamendik au-
rrera …eta kitto!ko bazkidiak
betidanik euki daben deskon-
tueri (Merkekitto-n iragarkixa,
zorion-agurra edo aldizkarixan
eskelia jartzerakuan eukitzen
daben %20xa), bestelakuak be

gehittuko detsaz alkartiak. Bai-
ña, gaiñera, bazkide guztiak
batzeko aitzakixa, egun haun-
dixa sortzia erabagi da: bazki-
dien jaixa.

Eta hori danori adierazteko
eta batzeko irudi bat erabiltzia
erabagi dau …eta kitto!k: eus-
keriaren arbolia. “Euskeriaren
arboliak hosto asko dakaz Eiba-
rren. Hain zuzen be, …eta ki-
tto!ren arboliak 700 orri dakaz,
beti laguntzeko prest dagua-
zen 700 bazkide. Baiña hori in-
dartzia, bazkidia eta elkartia
ahalik eta gertuen egotia oso
garrantzitsua da guretako,
gaur egun arbolia osatzen do-
gun orrixon arteko hartuemo-
na sendotu eta orri gehixago

batzeko bihar haundixa egitte-
ko prest gagoz, eta horretan
lagunduko deskue gure bazki-
diak”, azpimarratzen daben al-
kartian.

…eta kitto! Euskara Elkartea
1992. urtian sortu zan, izen be-
reko aldizkarixaren kudeaketia
hartu eta lan esparru barrixak
sortzia erabagi zanian. Or-
duandik bihar batzuk alde ba-
tera laga bihar izan dira, eta
barrixak sortu. Baiña gaur egun
asko dira alkartetik egitten di-
ranak: Berbetan, euskaldun ba-
rrixendako programia; hizkun-
tza zerbitzuak, enpresetan eus-
kera planak kudeatzeko sailla;
Txikitto! umien hillebetekarixa;
Illunabarrian hitzaldi ziklua; Bi-
xamona sanjuanetako argazki
bildumia; Kittonbolia; Ipurterre
ipuin lehiaketia; Berbia Emon
hitzarmenen kudeaketia; Gida
Komertziala; Itzulpengintza
zerbitzua; herriko jaixen buel-
tan, Arrateko bertso afarixa,
San Juan sua, herri kiroleri lotu-
tako Euskal Jaialdixa, San An-
dres bertso paper lehiaketia,
San Andres bertso jaialdixa eta
Aratostietako play-backa, bes-
tiak beste; …eta kitto! Asteka-
rixa; diseiñu-lanak; Kirolkitto!
kirol ekitaldixa… “Eguneroko-
tasunian bihar haundixa dauka-

gu, aspertzeko denpora gitxi,
baiña kontutan euki bihar da
hori danori bazkidiak emoten
deskuen indarrarekin egitten
dogula; eurak gure proiektuan
siñesten dabelako, kuotia pa-
gatzen dabelako, instituziñuen
aurrian 700 hostoko arbolia
garala esatiak dakan indarrakin
egitten dogulako aurrera eta
euren laguntasun zuzena bihar
izaten dogunian, beti erantzu-
ten dabelako”, argittu deskue
alkartian.

BBaazzkkiiddiiaakk aazzaarruuaarreenn 2222xxaann
ddaakkee aallkkaarrttiiaarreekkiinn zziittaa

‘Hostoz hosto, jantzi arbola’
lelua erabilliko dau datozen hi-
lliotan alkartiak eta horren in-
guruan antolatuko dittu ekime-
nak, “eta bihar dan moduan
hasteko, lehelengotik erabagi
bi hartu dira: Pirritx, Porrotx eta
Mari Motots-ek eskinduko da-
ben ‘Piratak’ ikuskizunerako

EEuusskkeerraa ZZeerrbbiittzzuuaakk ssaaiilllleettiikk hhaaiinnbbaatt eennpprreessaattaann eeuusskkeerraa ppllaannaakk 
kkuuddeeaattzzeenn ddiittttuu eellkkaarrttiiaakk,, EEiibbaarr FFoobbaallll TTaallddiiaa aaddiibbiiddeezz..

Bazkide, ekarrizuz 
lagunak be

Hostoz hosto, sosiguz
sosiguz egitten dira 
gauzak; igual pasatzen
da euskeriarekin 
eta gure hizkuntzaren 
indartzia be holan 
egingo dogu, danon 
artian, pausuz pausu.
1992xaz geroztik 
dihardu biharrian ...eta
kitto! Euskera Elkarteak,
sortu zanetik bazkidien
laguntasunarekin aurrera
egitten, eta holan 
segitzen dau. Horrek
pertsonok egitten daben
biharra izugarri 
inportantia da eta hori
be alde batetik eskertu
eta bestetik ospatu 
biharra dago. Datozen
hilliotan alkartiak 
bazkidiendako apropos
antolatutako ekimenak
eta promoziño berezixak
ipiñiko dittu martxan,
tartian bazkidiendako
txartel propixua 
eta azaruaren 22xan 
Armerixa Eskolan 
egingo dan jaialdi 
haundixa. 

PPaattxxii PPeerreezzeekk ggiirroottuukkoo ddaauu
aazzaarruuaarreenn 2222kkoo jjaaiiaallddiixxaa 

AArrmmeerriiaa EEsskkoollaann..

HOSTOZ HOSTO ...ETA KITTO!REN 
ARBOLA BETEKO DA
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sarrerak modu esklusibuan sal-
gai ipiñi dira bazkidiendako as-
te honetan bertan eta datorren
astian be hala salduko dira.
Paillazuen emanaldixa izango
da …eta kitto!k azken urtiotan
antolatzen dittuenen artian
jende gehixen erakartzen da-
bena. Antolaketia aldatziak bu-
ruhauste bat baiño gehixago
ekarri desku, baiña gure bazki-
diak hori eta gehixago merezi
dabela pentsatzen dogu. Bes-
talde, jai haundixa egittia pa-
sau jakun burutik eta lehenbai-
lehen egittia erabagi genduan,
baitta horretarako eguna auke-
ratu be: azaruaren 22xa”, azal-
du dabe …eta kitto! Euskara
Elkarteko arduradunak.

Armerixa Eskolan egingo da
…eta kitto! Euskara Elkarteko
egun haundixa: “Danak batu,
ondo pasau eta hurrengo urtie-
tan errepikatzeko moduko
eguna sortzia da gure helbu-
rua. Ahalik eta bazkide gehi-

xen batzia nahi dogu eta, ho-
rretarako, leku eziñ aproposa-
gua da Armerixa Eskolia. Gai-
ñera Armerixa Eskolaren alde-
tik proposamenaren aurrian
izan daben jarreria eta eskindu-
tako laguntasuna eskertu bihar
dogu”, diñue. 

Eta guzti horretarako, bazki-
diendako egun haundixa izate-
ko, eta lagun barrixak egitteko
be, bazkide bakoitxak beste lau
lagun ekartzeko aukeria eukiko
dau: “Ez genduan ekitaldi itxi-
xa egitterik nahi; bazkidiak ez
daukagu zertan aurretik elkar
ezagutu; beraz, etortzera ani-
matzeko eta lagun barrixak egi-
tteko aukeria aprobetxau eta
norberak beran aitta, ama, se-
me-alaba edo laguna gonbida-
tzeko aukeria badaka”. Sarrerak
…eta kitto!-n dagoz salgai ho-
nezkero, 20 eurotan nagusi-
xendako eta 15 eurotan
umiendako. Izan be, edade
guztiendako eguna preparatzia

nahi izan dabe alkartian: “Gure
bazkide gaztienak bederatzi hi-
llebete baiño ez dakaz, nagusi-
xenak larogeittik gora; hori iku-
sitta eta edade guztietako jen-
dia animatzia nahi dogula ja-
kinda, paillazuak, puzgarrixak,
taillarrak, mus txapelketia, Pa-
txi Pérez eta konpaiñia, Jainaga
trikitilarixak, erakusketia eta
futbolin txapelketia uztartzia
erabagi dogu”.

Eta eguna aillegatzeko oin-
diokan hillebetetik gora falta
bada be, bazkidieri abiso inpor-
tantia bidaltzeko aukeria apro-
betxatu nahi dabe alkarteko ar-
duradunek: “Egun haundi ho-
rretan ez da jatekorik faltauko,
piskolabisa eta bazkarixa egin-
go dittugu-eta. Baiña bazkarixa
‘catering’ zerbitzu baten bittar-
tez antolatu dogu eta, horregai-
ttik, etorriko dan jende kopurua
aldez aurretik ezagutzia oso in-
portantia da guretzako. Sarrerak
eziñ izango dira egunian bertan

erosi, aldez aurretik esan bihar
dogulako zenbat jende batuko
garan. Horregaittik jendiari
denporiarekin ibiltzeko eskatu
nahi detsagu, txartela erosteko
asmua dakanak azken egune-
rarte ez itxoitteko”.

Urte amaiera aurretik, elkar-
teko bazkide bakotxak norbe-
raren etxian jasoko dau Topa-
kide txartela. Hori eukitta des-
kontuak eta aukera bereziak
eukiko dittu, denporiarekin
gero eta gehixago gaiñera.
Baiña ez Eibarren bakarrik, To-
paguneko beste elkarte batzuk
be sortuko dabe Topakide
txartela eta, horri esker, gero
eta gehixago izango dira txar-
tel berezi horrek eskinduko di-
ttuan bentajak.

Urte inportantia benetan
aurtengua …eta kitto! Euskara
Elkartiarendako. …eta
kitto!ren eta euskeriaren arbo-
lia indartzia dake helburu, gaur
eguneko hostueri eskerrak
emon eta elkartia indarberri-
tzia; horretarako aisialdixa,
biharra eta indarra batzia era-
bagi dabe eta datozen hilliotan
barri gehixago sortzeko eta
emoteko asmua daka Urkizu
11n bulegua dakan alkartiak.

11999911nn eettaarraattaakkoo ffoottooggrraaffiixxaann iikkuussii ggeeiinnkkeezz ......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrttiiaarreenn ssoorrrreerraann ppaarrttee hhaarrttuu eebbeenn llaagguunnaakk..

Libe Sarasua Gastesi
(IKASTOLAKO ANDEREÑOA)
Urriaren 23an hil zen, 62 urterekin

...eta kitto! Euskara Elkartea

GGuurree aattsseekkaabbeeaa eettaa eellkkaarrttaassuunnaa aaddii eerraazzii  
nnaahhii  ddiieegguu hhaarreenn sseenniiddee eettaa llaagguunneeii..

geure gaiA
11
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-- NNooiizzttiikk zzaabbiillttzzaa eerrrruuggbbiiaann??
Iaz hasi nintzen jokatzen,

hobeto esanda, ikasten. Izan
ere, aurten hasi gara txapel-
keta jokatzen Arrasateko tal-
dearekin batera.
-- NNoollaa aanniimmaattuu zziinneenn rruugg--
bbiiaann iizzeennaa eemmaatteerraa??

Miren Arriolak animatu zi-
gun nesken errugbi taldea sor-
tzeko. Orain dela 10 urte de-
segin zen nesken taldea be-
rreskuratu nahi zuen. Holan,
klubarekin kontaktuan ipini,
entrenatzaile bat lortu genuen
(Igor Sendino) eta koadrila po-
lita animatu ginen probatzera.
Taldekideen arteko giroa ona
da, horrela, 11 lagunek jarrai-
tzen dugu ordutik.

-- AAuurrtteenn AArrrraassaatteekkooeekkiinn
bbaatteerraa zzaabbiillttzzaattee ttaallddeeaann..
ZZeerr mmoodduuzz??

Iaz ere eurekin astean
behin entrenatzen genuen
eta oso harrera ona egin zi-
guten. Gure helburua ikastea
zen eta eurak beti egon dira
laguntzeko prest.
-- ZZeerr eessaannggoo zzeenniieekkee hheerrrrii--
kkoo nneesskkeeii rruuggbbiiaann iizzeennaa
eemmaatteekkoo??

Ba kanpotik ikustea edo
barrutik sentitzea oso ezber-
dina dela, eta beldurrik izan
ez dezatela, foballean baino
lesio gutxiago daudelako.
Gainera, oso giro ‘majoa’ da-
go taldean eta kirola horrela
egitea asko eskertzen da.

“Kirola giro onean egitea
eskertzen da”

Ainara Letona
Eibarko nesken rugbi
taldeko jokalarietako bat
da. 28 urteko neska
honek azpimarratzen du
taldean bizi den giro
‘majoa’, eta herriko
nesken artean errugbia
zabaltzea nahiko luke.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Lepoa hobeto zaindu ezazu, es-
tul horiek ez baitira seinale on-
eta! Egia esan, eguraldi honek
zoratu egiten gaitu. Bero sargo-
rienetik hotz latzenera pasatzen
gara egun gutxitan. Horrela, nor-
mala da gaixotzea.

ttaauurruuss
Jendea hobeto ezagutu beharko
zenuke euren atzean gaizkiesaka
ibili aurretik. Izan ere, datorren
astean pertsona batek aurpegira
botako dizu hori, eta zuk burua
makurtu eta arrazoia eman bes-
terik ezin izango diozu.

ggeemmiinnii
Iritsi da asteburua, azkenean!
Gogo handia zeneukan, ez naiz
harritzen, ez duzu oso aste ona
pasatu. Beno ba, badakizu,
orain atsedena hartu, pilak bir-
kargatu eta datorren astea gogo-
tsu hasten saiatu zaitez.

ccaanncceerr
Zure umore aldaketek ez dauka-
te parekorik. Irrifartsu eta alai
zaude eta bost minutura hase-
rre betean jartzen zara. Gehiago
kontrolatu beharko zenuke hori,
ezta? Jendeak, bestela, ez du
nahi izango zurekin berba egin.

lleeoo
Zure buruan markatutako lerro
hori zeharkatzera animatuko za-
ra. Pentsamendu txarrak atzean
laga eta ausardia osoz zuk ze-
hazten duzun bidea jarraituko
duzu. Hori bai, ez da atzera
bueltarik egongo.

vviirrggoo
Gau alaiek badakizu zer dakar-
kiten. Burukomina, goragalea,
nekea… baina, merezi izaten du
askotan, ezta? Ahal duzun bitar-
tean, gauak ahalik eta gehien
aprobetxatu beharko zenituzke,
gero ez damutzeko.

lliibbrraa
Kaletik zoazela, gora begiratu
eta ez dituzu gabonetako argiak
ikusi? Bai, hala da, gabonetako
argiak. Uda atzean utzi berri du-
gu eta gabonen kontuekin gabil-
tza orain. Luzeak egingo zaizki-
zu hurrengo hilabeteak.

ssccoorrppiiuuss
Ezin duzu gehiago. Pikutara bi-
daliko zenuke, baina ez dakizu
nola. Modu batean baino gehia-
gotan saiatu zara, beti zeharka.
Zergatik ez duzu probatzen gau-
zak aurpegira esanez? Horrela
ulertuko du, seguru.

ssaaggiittttaarriiuuss
Informatika ez dago zure aurka.
Ez zara oso ondo moldatzen be-
rarekin, eta kitto, ez dago beste-
rik. Bill Gates gorroto duzu, bai-
na urte biko ume batek ordena-
gailuaren sagua ederki maneia-
tzen badu, zuk zergatik ez?

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Hurbil daukazun pertsona bate-
kin duzun harremana txarrera
joango da. Berak egindako gau-
za bat ez zaizu batere gustatuko
eta barkatzen baduzu ere, zuen
bion arteko harremana ez da
berdina izango.

aaqquuaarriiuuss
Ulertzekoa da eskiatzera joate-
ko duzun gogoa; baina lasai, ho-
tza badatorrela igartzen bada
ere, oraindik goiz da elurretara
joateko. Ez baduzu nahi, behin-
tzat, belarra jatea erortzerako-
an. Zuria/berdea, zuk erabaki!

ppiisscciiss
Diru aldetik ez zabiltza batere
ondo. Lagunei dirua eskatu die-
zu eta etxean nahiko haserre
daude gastatzen duzunagatik.
Ordua da gastu horiek erregula-
tu eta poltsikoa poliki-poliki be-
tetzen joateko.

horoskopoa

Gaztekitto
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Hemen kontratua
amaitu zitzaidan eta
ingelesa ikasteko

momentu ona zela pentsatu
nuen”. Esan eta egin. Male-
tak prestatu eta New Yorkera
bidean jarri zen Idoia Bustin-
duy ekainean. Kazetaria da
bera, ETB 1-eko ‘Bertatik Ber-

tara’ saioan aritutakoa, eta hi-
ri handiak maite ditu. “Uni-
bertsitatean ikasten nengoe-
nean, Erasmus bekari esker
Parisen egon nintzen denbo-
ra batez. Ikaragarri gustatu zi-
tzaidan eta, ordutik, hiri han-
di batean berriz ere bizitzeko
‘monoa’ neukan”.

HIRU H ILABETEKO EGONALDIA
“inoiz lorik egiten ez duen hirian”
“New York, New York” zioen Frank 

Sinatraren kantak. Etxeorratzen hiria,

‘Sagar Handia’. ‘Inoiz lorik egiten ez

duen hiria’. Hip-hop eta punkaren 

sorlekua. Milaka filmeren eszenatokia,

Woody Allenenak barne. Finantza

zentro global nagusia. Manhattan, 

Brooklyn, Queens, Bronx eta State 

Island auzoen hiria. Bizilagun gehien 

dituen Estatu Batuetako hiria,

8.200.000 zehazki. Horien artean 

egon da, azken hilabete bi eta erdian

Idoia Bustinduy eibartarra.
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Frantsesez ederki molda-
tzen denez, ingelera landu
nahi izan zuen New Yorkeko
egonaldi honekin Idoiak.
“Hango unibertsitatean inge-
lera ikasten ibili naiz, besteak
beste. Izan ere, goizean kla-
seetara joaten banintzen ere,
gero egun osoa nuen edozer
gauza egiteko”.

““AAsskkaattaassuunnaa””
Hain hiri handia izanik, toki

asko geratu zitzaizkion Idoiari
ikusi gabe, hala ere, galdu ere
ez zen egin. “Metroa erabiliz
eta orientazio pixka batekin,
ondo mugitu zaitezke New
Yorken”. Handia izateak “aska-
tasuna” ematen duela aitor-
tzen du Idoiak, “ezberdina
da”. Gainera, ‘inoiz lorik egiten
ez duen hiria’ dioen esaera
egia dela aipatzen du Idoiak.
“Edozein ordutan aurki daitez-
ke gauzak zabalik eta jendea
ere etengabe mugitzen da”.

Bestetik, New Yorkeko biztan-
leriaren barnean dagoen na-
hasketa azpimarragarria dela
dio Idoiak. “Oso erraz integra-
tzen zara bertan, herri askota-
ko jendea dago, asiar kopuru
handia, eta bereharala bertako-
tzen zara jendearen zabaltasu-
nari esker”.

BBiizzii--kkaalliittaattee ttxxaarrrraaggooaa
Bertako bizi-kalitatea, bes-

talde, hemengoa baino txarra-
goa dela uste du Idoiak. “Au-
kerak badituzu oso ondo, bai-
na bestela ez dut uste ondo
pasatuko zenukeenik han”.
Beste alde batetik, amerikarrei
buruzko topikoak apurtu egi-

ten direla dio. “Jende oso lodi
asko ikusiko nuela uste nuen
eta ez da hala izan, denetariko
jatetxeak daude”.

Ingelesa ikasteaz gain, tu-
rismoa egiteko aukera izan du
eibartarrak. “Philadelphia eta
Washingtonen egon naiz, eta
New Yorkeko hainbat gune
ikusi ahal izan ditut. Hala ere,
niri gune ez-turistikoak gusta-
tu zaizkit gehien”. Aipatzekoa
dela dio, gainera, hirian dago-
en turista kopuru handia. “Do-
larraren jaitsiera nabarmen-
tzen den seinale izan daiteke;
hala ere, ez nuke esango gau-
zak merkeak direnik, ezta gu-
txiago ere”.

IInnddaalleecciioo OOjjaanngguurreenn ssaarriiaa
Ingelesa ikasi, turismoa egin,

kultura berri bat ikasi eta hiri
handi batean bizitzeko aukera
emateaz gain, argazkilaritzako
Indalecio Ojanguren saria ira-
bazteko balio izan dio Idoiari
New Yorkeko egonaldiak. “Me-
tro barruan ateratako argazkia
izan da saritua. Egia esan, gau-
za bitxiak pasatzen ziren ber-
tan, oso kuriosoa zen”.

EGONALDIA
z duen hirian”

Pasa den aleko zutabean
Patxi López eta Teo
konparatu nituen. An-

derrek idatzi zidan, ostirale-
an bertan. "Errespetu falta
bat iruditzen jata Teorekiko,
gure haurtzaroko heroi bat
politiko batekin konpara-
tzia". Akaso arrazoia izango
du Anderrek, eta badaezpa-
da barkamenak Teori, irain-
dua sentitu baldin bada.
Baina benetan zuzendu be-
har dudana, Anderrek berak
bidalitako mezuaren biga-
rren zatiak zekarren. "Baña
Sant Pedro Sancti Tomase-
kin konfundidu al dozu?".
San Pedrok Zeruko atea
zaintzen zuen bezela, he-
mendik nire akatsei ere ate-
ak ireki nahi dizkiet, Patxi-
ren proposamena irekitako
ateaz jaso dudan bezalaxe.
Agerian geratu da noraino
iristen den nire ezagutza
ebangelikoa. Lotsatu egin
naiz, are gehiago ikastetxe
erlijioso batean sei urtez ibi-
lia naizen aldetik. Santo To-
mas zen aipatu nahi nuen
santua. Askorentzat, txori-
zoekin lotzen duten santua
baino ez da Santo Tomas.
Eta afirmazio honekin ez
dut esanahi inpliziturik bila-
tu gura. 

Tira, edukiarekin ados ez
dagoenik ere etorri zait.
Oierrek bota du bere iritzia,
eta horrela bukatu: "azkene-
an Mendarora joan beharko
gara bizitzera eta Eibarrera
etorri ospitalera". Oierren
gogoetek beti eramaten
naute nik pentsatutakoei bi-
garren buelta bat ematera,
eta agian arrazoia izango
du. Mendaron A8tik irteera
balego, maiztasun handia-
goz baleude autobus eta
tren zerbitzuak... zertarako
Ospitalea Eibarren? Uf, zer-
tarako emango nion Patxiri
nire babesa birritan pentsa-
tu gabe? San Pedro, irekiz-
kiguzu gogoetarako ateak.
Aztertu dezagun zer den
benetan behar duguna.

San Pedro

JJoossuu
MMeennddiikkuuttee

Sentsibilizazio kanpaina ipiniko du martxan Udaleko Gizarte-
kintza sailaren barruan dagoen Drogomenpekotasunei aurre
egiteko zerbitzuak, goiko leloari jarraituta, Eusko Jaurlari-
tzaren laguntzarekin. Kanpaina ostalaritzan, supermerka-
tuetan eta alkoholdun edariak saltzen dituzten lokaletan
garatuko da, 18 urtetik beherakoei eta legean agintzen
duenari jarraituz, alkoholdun edaririk ez saltzeko. Uda-
lak orain urte bi hori arautzen duen legea gogoan iza-
teko kanpaina egin zuen, hainbat kartel banatuta eta orain-
goan Eusko Jaurlaritzak ateratako kartelak zabalduko dituzte, udal-
tzainen bitartez.

Alkoholik adingabekoei?
Tantarik ez
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ZZaappoorree oonnaa uuttzzii bbaazzuueenn lleehheenn kkoonn--
ttzzeerrttuuaakk,, DDaannbbaakkaakkoo hhiirruuggaarrrreenn eeddii--
zziiookkoo bbiiggaarrrreenn ssaaiiooaarreenn aauurrrreeiisskkuussppee--
nnaa eezz ddaa ttxxaarrrraaggooaa.. Elgetako Espaloian
duela aste biko doinuak oraindik guztiz
joan gabe, soinu gogorrak hartuko ditu
gaur. Burua ederki astintzeko doinuak!

Lau talde eta rock-a edonor asetzeko
beste. Rock-aren esentzia zabal lantzen
duten bi. Ni-neu eta Adi Holden. Lehen
taldea, eibartarra da, Danbakan arituko
den lehen talde armagina. Biek ala biek,
gitarren doinu eta teklatuarekin ondo
aberastutako rock-a lantzen dute.

HHeeaavvyy eettaa hhaarrddccoorree--mmeettaallaa 
Rock-aren ikuspegi zabal batetik, ze-

hatzera pasatzeko aukera egongo da.
Doinu gogorragoak entzutera. Lord
Witch bergararrek, Jorge Gomez Aka-
rregi eibartarra barne, heavy puntua
emango diote gauari. Gitarra eta ahots
melodikoak, power metala landuz.

Scam taldeak, bestetik, bere ibilbidean
bizi izan duen garapena erakutsiko du.
Punk-pop eta hardcore melodikoa lan-
tzen hasi zen talde atxabaltarra, eta hard-
corea, metala, emocorea eta melodia ba-
tzen dituen musika egitera heldu da.

Burua ederki astintzeko aukera
NNiinn__nneeuu ttaallddee eeiibbaarrttaarrrraa
aarriittuukkoo ddaa ggaauurr EEllggeettaakkoo
EEssppaallooiiaann,, DDaannbbaakkaarreenn 
bbiiggaarrrreenn kkoonnttzzeerrttuuaann

LLOORRDD WWIITTCCHH / Bergara
Bergarako laukote hau 2004an sortu zen, eta ordutik
hona oso argi izan dute euren jomuga heavy metal
melodikoa edo power metala dela. Hainbat aldaketa
izan badituzte ere, Iker, Jorge (eibartarra) eta Eugek
hasieratik dihardute proiektu horretan. Horiei Euge-
nio batu zitzaien. Gazteleraz abestutako kantuetan
oso presente daude ahots argi eta melodikoa, gitarra
riff indartsuak eta baita bateria erritmo gogorrak ere.

NNII__NNEEUU / Eibar
Ni_Neu talde askotan (Kafha, Jak...) ibilitako Aitor So-
logaistoa musikari eibartarraren proiektua da.
2003an hasi zen ideia horri forma ematen, eta
2006an lehenengo maketa grabatu zuen, etxean;
Ni_Neu taldeak rocka, doinu lasaiak eta elektronika
batzen ditu, teklatuaren protagonismo handiarekin
eta emozioa oso presente dagoela. Dagoeneko hain-
bat musikari batu zaizkio eta taldea osatzen dabil.

AADDII HHOOLLDDEENN / Bergara
Adi Holden talde berri samarra da, iaz Bergaran sor-
tutakoa. Luzaroan Cool Panic talde rockeroan aritu-
tako Alex Muela da abeslari eta gidaria, eta harekin
batera Arturo, Txarli eta Ruben musikari eskarmen-
tudunak daude. Oraingo proiektu honetan, berriz,
estilo koordenada zeharo aldatu dute eta rocka ikus-
pegi oso zabalean lantzen dute, gitarrei ukitu bere-
zia emanez; oraingoan, gainera, euskara erabiliz.

SSCCAAMM / Aretxabaleta
Scam taldea Aretxabaletako Mikel, Imanol, Paulo eta
Anderrek osatzen dute. Oso-oso gaztetxoak zirela,
punk-popa edo hardcore melodikoa egiten hasi ziren,
eta Danbakako bigarren edizioan zuzenean jotzeko
sailkatu ziren. Gerora, baina, garapen handia egin du-
te: gaur egun, hardcorea, metala, emocorea eta me-
lodia batzen dituzte, Berri Txarrak-en eraginak gehi-
tuz. Ingelesez eta, tarteka, euskaraz abesten dute.

Gaur, 22.30etan.
Elgetako Espaloia. 
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).



……eettaa kkiittttoo!! eta ddrrooggeetteenniittttuurrrrii aldizkarien

EEZZTTEEIIEENN GGEEHHIIGGAARRRRIIAA
Eibar, Ermua eta Mallabian banatuko dugu 

ale berezi hau. 9.800 ale kaleratuko dira, 
30.000 irakurle ingururendako.

2200.. zzeennbbaakkiiaa;; 22000088kkoo uuddaazzkkeenneekkoo ggeehhiiggaarrrriiaa // PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA:: IIttzziiaarr AALLBBIIZZUU eettaa BBeelleenn UULLAAZZIIAA // DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::  JJoossee
LLuuiiss GGOORROOSSTTEEGGII // TTEESSTTUUAAKK:: SSiillbbiiaa HHEERRNNAANNDDEEZZ // TTIIRRAADDAA:: 99..775500 aallee // TTeelleeffoonnooaa.. 994433 2200 6677 7766 FFaaxxaa.. 994433 2200 2288 7722 // EE--mmaaiillaa::
ppuubblliizziittaatteeaa@@eettaakkiittttoo..ccoomm
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EEzztteeiieenn ggeehhiiggaarrrriiaa

LLehenbailehen jakin be-
har dugu zenbat lagun
izango ditugun gurekin

batera ezkontzen garen mo-
mentuan. Izan ere, gonbidatu
kopuruak eragin zuzena izan-
go du bazkaria egiteko lekua
erabakitzeko orduan edo baz-
kari osteko opariaren kopurua
kalkulatzeko orduan. Eta ho-
rrek denak diruan izango du
eragina. 

Beraz, urtebete lehenago
pentsatu ondo ezteia jendetsua

ala lagun gutxikoa nahi du-
zun; inguruko lagun eta fami-
liakoak zurekin izango ditu-
zun bakarrik edo nahiago du-
zun lankide, txikitako lagun
eta urtean behin baino ikusten
ez duzuna ere gonbidatzea.

Hartu denbora, orri zuria eta
hasi izenak botatzen. Erabaki
bikotearekin batera jende ko-
purua, zuen aurrekontuaren
barruan dagoen kalkulatu eta
hurrengo pausua eman: gonbi-
dapenen diseinua.

Nor gonbidatuko dugu?

Julian Etxeberria, 
17Modas 

Leti

Edozein 
ekitaldirako

jantziakTel.
943 20 24 31

EULOGIO GARATE, 1   TEL. 943 82 13 08EULOGIO GARATE, 1   TEL. 943 82 13 08EULOGIO GARATE, 1   TEL. 943 82 13 08
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EEzzkkoonnttzzaa eegguunneerraakkoo
gguuzzttiiaa...... zzuurree eesskkuu!!RROOCCAA EEzzkkoonnttzzaa eegguunneerraakkoo
gguuzzttiiaa...... zzuurree eesskkuu!!

FF.. CCAALLBBEETTOONN 1166 --EEIIBBAARR-- 994433 2200 8800 0066

ARRAGUETA 9 
TEL. 943 12 71 06

EEzzkkoonnttzzaa eegguunneeaann 
eezziinn hhoobbeettoo

jjaannttzziittaa eeggootteenn 
llaagguunndduukkoo ddiizzuugguu
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Loiola auzoa, 24     AZPEITIA

Telefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62
E-maila: kiruri@wanadoo.es



ARRATEKO SANTUTEGIAREN

ondoan aurkitzen gara

Ezkontzak, bataioak, jaunartzeak,
zilarrezko ezkontzak,

urrezko ezkontzak, karta,
enpresa bazkariak…

EEddoozzeeiinn oossppaakkiizzuunneettaarraakkoo
aauukkeerraa



EEzztteeiieenn ggeehhiiggaarrrriiaa

BBatek baino gehiagok pentsatuko
du ezteia neguan izanez gero ez
dakiela zer jantziko duen. Baina

gaur egungo modak milaka aukera es-
kaintzen dizkio eztei horretako gonbi-
datuari, jantziari dagokionez behintzat.

Ezkontza batera gonbidatutako nes-
kak tirantedun soinekoak janzteko ohi-
tura asko zabaldu da azkenengo urtee-
tan; ondorioz, neska batek eztei egune-
an hotza derrigor pasatu behar duela
pentsatzen duenik ere badago, baina ez-
ta gutxiagorik ere. Gainera, udako ez-
kontzetan tirantedun soineko bat erabil-
tzea errazagoa bada ere, beti izan behar-
ko genuke zer jantzi gainetik; elizatik
pasatu behar bagara, gutxienez.

Azkenengo urteetan gero eta gehiago
ikusten ditugu abrigoak egunerokotasu-
nean eta era guztietakoak daude, bakoi-
tzaren gusto eta nahien araberakoak.
Ezteierako ere berdina gertatzen da; az-
kenengo urteetan hain modan jarri den
abrigoa gure soinekoarendako osagarri
ezinhobea izango da eta, gainera, ez du-

gu hotzik pasatuko. Era guztietako abri-
goak daude gaur egun; are gehiago,
abrigoa oso landua baldin bada, brokatu
eta guzti adibidez, soinekoa bigarren
mailan laga dezakegu eta protagonismo
osoa abrigoari eman.

Eta soinekoa janztea baino ez baduzu
nahi, manga luzedun soinekoak ere ge-
ro eta gehiago dira negurako eskaintza
zabalean. Gaur egungo oihalak (zeta,
gasa, belusa...) lantzeko aukerak anitzak
dira eta politak benetan.

Neguan ere  eder

San Pelayo, 4                                                                                              943 17 00 28
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www.joyeriasenen.com



E-maila: conecta@hotelkrabelin.com   l www.hotelkrabelin.com

HHOOTTEELLAA--JJAATTEETTXXEEAA

2 suite jakuzziarekin
4 gela hidromasajearekin

Helbarrituentzat egokitutako gela
WI-FIa doan eraikuntza osoan

250 lagunentzako aretoa
Era guztietako ospakizunak

Gela bikoitza (denboraldi ertaina): 60 EE
Eguneko menua: 20 EE

Karta: 36 EE

DENBORALDIKO SUKALDEA
Jon Odriozolak zuzendua

Berezitasunak: SASOIKO EHIZA
Azaroan Ehiza-Jardunaldiak

% 943 202 727 l FAXA 943 208 991
Arrate auzoa, z/g l 20600 EIBAR (Gipuzkoa)



San Juan 1
Tel. 943 20 33 29 LLOORRAADDEENNDDAA

BBiirrjjiiññaappee,, 11       IIssaassii,, 1166

994433 2200 8888 4477

Bidebarrieta 1

Laumar

Tel. 943 20 16 26

T. Etxebarria 24  20600 EIBAR
Tel. 943 20 73 04

DDEEGGUUSSTTAAZZ IIOOAA

EEEEZZZZKKKKOOOONNNNTTTTZZZZAAAA ttttaaaarrrr ttttaaaakkkk  
eeeettttaaaa   

ddddeeeessssppppeeeeddddiiiiddddeeeettttaaaarrrraaaakkkkoooo  
((((EEEE NNNNKKKK AAAARRRR GGGG UUUUZZZZ))))

--EEIIBBAARR--
TTeell.. 994433 2200 6633 2222  

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako 
TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

San
Andres

gozotegia

Bidebarrieta 28   -   20600 EIBAR
Tel. 943 20 79 73

Ezkontzetarako

tartak eta 

opariak 

prestatzen 

ditugu

Bidebarrieta 20 (Galeria Komertziala)

ORDUA
HARTZEKO:

Tel. 943 20 16 48

GIZONEZKOEN 

ILEAPAINDEGIAl Punta-puntako orrazkerak
l Ile tratamentuak

Fermin Calbeton, 4 - ezkerreko eskailera
943 20 72 07     • 20600 EIBAR

Fermin Calbeton, 4 - ezkerreko eskailera
943 20 72 07     • 20600 EIBAR



EE SS TT II LL II SS TTAA KK

994433 7700 2200 2244
Urkizu, 11 - solairuartea

Estilo bat,
modu bat

Plantxak / Ile-lehorgailuak
Makinillak / Luzapenak / ...

ILEAPAINDEGIKO PRODUKTUAK:

F. Calbeton, 1 – 1. solairua, ezk.   943 20 70 47

-- EESSTTEETTIIKKAA
-- DDEEPPIILLAAZZIIOOAA
-- AAUURRPPEEGGII  

GGAARRBBIIKKEETTAA
-- MMAAKKIILLLLAAJJEEAA

BBEERRRRIIAA

DDiiooddoo 

llaasseerrrraarreekkiinn

bbeehhiinn--bbeettiikkoo

ddeeppiillaazziiooaa

943 207 047

UUddaazzkkeenn 
hhoonneettaann::

GGOORRPPUUTTZZ TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK::          TTXXOOKKOO--
LLAATTEERRAAPPIIAA,, HHAARRRRII--BBEERROOAAKK,, LLOOKKAATTZZAA
BBEEHHIINN--BBEETTIIKKOO DDEEPPIILLAAZZIIOOAA::       FFOOTTOODDEEPPII--
LLAAZZIIOOAA -- DDIIOODDOO LLAASSEERRRRAA
MMIIKKRROOPPIIGGMMEENNTTAAZZIIOOAA
GGEELL AAZZAAZZKKAALLAAKK

HHIIRRUU HHIILLAABBEETTEERROO PPRROOMMOOZZIIOO BBEERRRRIIAAKK
TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK:: EESSNNEE NNAATTUURRAALLAA

EETTAA JJOOGGUURR NNAATTUURRAALLAA
IILLEE--LLUUZZAAPPEENNAAKK:: TTIIRRAADDUUNNAAKK,, 

KKEERRAATTIINNAA EETTAA RRAASSTTAAKK
C
A
P
I

MIKROPIGMENTAZIOA
ezpaina - bekaina - eye liner

MASAJEAK

LASER DEPILAZIOA

kontsutatu prezioak

Tratamentu
antizelulitikoak

Mantxen
kontrako

tratamentuak

BETILEEN LUZAPENA
orain

lehen
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FF.. PPAASSCCUUAALL

VVIIRRGGIINNIIAA PPAASSCCUUAALL

Arane, 6
Telf.  943 20 61 64
Faxa. 943 20 85 43
20600 EIBAR

Zubiaurre, 36 (behea)
Tel. eta Faxa: 943 17 68 28
www.cocinaspascual.com

48260 ERMUA

SSUUKKAALLDDEE AALLTTZZAARRIIAAKK
BBAARRNNEERRAAKKOO

AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA -- BBIIDDEEOOAA Komentukoa, z/g
Tfnoa. 943 17 06 71

Ermua -Bizkaia-

ww
w.

ga
di

fo
t.e

s
IInnpprriimmaatteeggiiaa

EEzzkkoonnttzzaa GGoonnbbiiddaappeennaakk
txartelak, gutunak, albaranak,

fakturak, papergintza orokorra…
Fasprintei@yahoo.es  -  Tel./Faxa: 943 20 16 13

Ego Gain 11 ac - EIBAR

solozabal
e s t a n k o a
l ospakizunetarako puruak: ezkontzak,         

jaunartzeak, bataioak, urteurrenak...

l gure puruak tenperatura eta hezetasun          
egoera ezinhobean gordetzen ditugu

TToorrrreekkuuaa,, zz//gg
Tel./Faxa: 994433 1177 0077 3333

EERRMMUUAA

EEzztteeiieenn ggeehhiiggaarrrriiaa

ZZure lagun minaren eztei egunera-
ko guztia prest daukazula uste
izan duzu gaur arte, baina ez du-

zu pentsatu zer nolako bitxiak diren
egokienak horrelako egun baterako. Eta
orain zer egingo dut? Zer eduki behar
dut kontutan? Gaurkoan bitan banatuko
ditugu egun dauden aukerak, nahiz eta
askoz gehiago badauden.

- Antzinakoak edo barrokoak: Bitxiak
gustoko badituzu eta garrantzi handia
eman nahi baldin badiezu, antzinako esti-
loko bitxiak dira zure aukera. Horrelakoe-
tan, hobe jantzi behar duzun arropa xumea
bada, antzinako bitxiek eta barroko estilo-

koek asko jantziko dute-eta; familiaren be-
larritako, lepoko edo pultsera zaharrak era-
kusteko aukera izango duzu. Hala ere, gaur
egungo dendetan badago XX. mende ha-
sierako estiloari eusten dioten gero eta bi-
txi gehiago. 

- Bitxi xume eta minimalistak: Perlak,
brillanteak eta urrez jositako bitxiak ez
badituzu gogoko, lasai. Gaur egun gero
eta bitxi xumeagoak lantzen dituzte bi-
txigileek. Horrelakoetan osagarri per-
fektua izango dira eta, nahi izanez gero,
soineko edo abrigo horri ez diote prota-
gonismorik kenduko. Zilarrean ere izu-
garrizko eskaintza dago.

Bitxiak aukeratzeko aukera b i
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-- ZZeellaann hhaassii zziiññaann EEiibbaarrkkoo
kkaannppoossaannttuuaann bbiihhaarrrriiaann??

Izatez peoia naiz, oin dala
lau urte horretarako oposizi-
ñua etara neban-eta. Oin
momentuan oiñ arteko ar-
duraduna jubilau bittartian
interino nago, oposiziñua
izan arte. Dana dala, ofizio
honetan oin dala 20 urte ha-
si nintzan, Bilbon, lehelengo
udaletxeko funerarixan, De-
rixon, gero funerarixa pri-
bau batian… eta, azkenian,
Eibarreraiño aillegau naiz. 
-- ZZeellaakkuuaa ddaa zzuurree bbiihhaarrrraa??
ZZeerr eeggiinn bbiihhaarr iizzaatteenn ddoozzuu,,
eerrrreegguullaarr??

Batez be kanposantua
garbi eukitzeko arduria da-
kat. Hortik aparte, lantzian
behin nitxo zaharretatik
gorpuzkiak etara bihar iza-
ten dira eta nitxua prepa-
rau, hurrengua sartzeko.
-- ZZeeuurriiaa eezz ddaa oossoo ffaammaa
oonneekkoo ooffiizziiuuaa,, aasskkoorrii bbeell--
dduurrrraa--eettaa eemmootteenn ddeettssee
kkaannppoossaannttuuaakk.. ZZeeuukk zzeerr
ppeennttssaattzzeenn ddoozzuu hhoorrrreenn
ggaaiiññiiaann??

Nere kasuan, oin dala 20
urte, honetan biharrian hasi
nintzanian, lehelengo hilda-
kua ikustian, burua argittu-
edo egin jatan eta gaur arte. 
-- BBiixxaarr DDoommuu SSaannttuu eegguunnaa
iizzaannddaa,, hhoollaakkoo ssaassooiiaann zzee--
llaakkoo ggiirruuaa iizzaatteenn ddaa kkaann--
ppoossaannttuuaann??

Oin momentuan horren
gaiñian berbetan jardun do-

gu. Izan be, aurten daguan
eguraldi eskasagaz beste
batzuetan baiño askoz be
jende gitxiago dabil, eta
etortzen diharduenak be
ariñago egitten dittue gau-
zak, dana bizkor garbittu eta
txukundu eta ospa egin.
Beste urte batzuetan, oste-
ra, jendiak lasaixago har-
tzen dau, hillobixen artian
kuxkuxeatzen-eta ibiltzen
dira… eguraldi ona egiñez
gero, holako egunetan jen-
de pillua ibiltzen da. 
-- EEttaa uurrttiiaann zziihhaarr?? JJeennddeerriikk
iibbiillttzzeenn ddaa??

Bai, egunero etortzen di-
ran batzuk badagoz. Beste
herri batzurekin konpara-
tzen hasiz gero, ez da nor-
mala izaten hillerrixa herri-
ttik hain gertu edo, Eibarren
bezala, herrixan bertan ego-
tia. Beste kanposantu ba-
tzuetara hamengora baiño
askoz be jende gitxiago jua-
ten da.
-- DDiiññoozzuunn mmoodduuaann,, DDeerrii--
xxoonn jjaarrdduunn zzeenndduuaann bbiihhaa--
rrrriiaann.. PPoolliittttaa iizzaattiiaarreenn ffaa--
mmiiaa ddaakkaa……

Hangua Eibarkua baiño
askoz haundixa-
gua da, panteoi
berezixaguak
dakaz… 
-- ZZeeuurree bbiihhaa--
rrrriiaann ggaauuzzaa bbii--
ttxxiirriikk iikkuussiikkoo
zzeenndduuaann bbaa.

Batzuk.

-- KKoonnttaattzzeekkoo mmoodduukkoorreenn
bbaatt??

Humedadia dala-eta, eta
egoera berezixak diranez,
30 urte pasau ostian, nitxua
zabaltzia eta hildakua ixa
osorik topatzia tokau jaku,
10 egun lehenago hildakua
izango balitz moduan. 
-- EEttaa hhoollaakkoo kkaassuueettaann zzeerr
eeggiitttteenn ddoozzuuee??

Nitxua barriro itxi.
-- BBeessttaallddee,, hhiillddaakkuuaakk lluurr--
ppeerraattzzeekkoo eerrrriittoo bbeerreezziixxaakk
ddaakkeenneenn kkaassuueekkiinn ttooppoo
eeggiittttiiaa ttookkaauu jjaattzzuu,, mmuussuull--

mmaannaakk eeddoo ttxxiinnaarrrraakk lluurr--
ppeerraattzziiaa,, aaddiibbiiddeezz??
Hamen ez dogu holako lur-
peraketarik egin. Badakit
Derixoko kanposantuaren
aldamenian holakuetarako
hillerriren bat zabaldu dabe-
la, baiña hona ez jakuz oiñ
artian behintzat holako kon-
tuekin etorri. Edozelan be,
legia iguala da danondako
eta ezin leike kaja barik iñor
lurrian zuzenian lurperatu.
Eibarren be beste toki guz-
tietan bete biharreko arauak
betetzen dira.

“Kanposantua herrixan egotian, beste tokixetan
baiño jende gehixago ibiltzen da hamen”
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Ofiziuen zerrendiari begira ipintzen bagara, lanbide 
batzuk beste batzuk baiño arrakasta haundixagua dakela
gauza jakiña da. Gure kulturiaren edo heziketaren 
eragiñez-edo, hildakuekin biharrian jardutiak atzera 
egitten detse askori. Baiña kanposantuetan 
dihardunendako euren biharrak ez daka aparteko 
berezittasunik, iazko maiatzetik Urkiko hillerrixan 
biharrian diharduan Asier Larruzeak kontau deskun 
moduan. Domu Santu egunaren bueltan 42 urteko 
bilbotarrarekin berbetan jardun dogu, bere biharra 
zelakua dan jakin guran.

Ordutegi berezixa domekara arte
Atzoz geroztik, eta Domusantutan jende asko kanposantura juaten da-
la aurreikusitta, ordutegi berezixa dago kanposantuan. Domekara arte
(domeka barne) goizeko 08.00etan zabalduko dittue kanposantuko
atiak eta illuntzeko 20.00etaraiño ez dittue itxiko. Bestalde, Domusan-
tu Egunaren bixaramonian kanposantuan egiñ ohi daben meza berezi-
rik ez da egingo aurten, Arima Eguna domekia dalako. Mezia entzun
nahi dabenak, beraz, herriko parrokixetara juan biharko dau.
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Ikusmen-urritasuna duten Espainia oso-
ko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko
helburua duen irabazi asmorik gabeko

korporazioa da ONCE. “Guztientzako za-
balik, itsutasunarekin loturarik ez duten
pertsona minusbaliatuekiko solidarioa,
berdintasunaren aldekoa eta parte-hartzea
sustatzen duen instituzio demokratikoa”
bezala definitzen du ONCEk bere burua.

1938ko abenduaren 13an sortu zen ON-
CE. Aurretik, 1928an, Luis del Rosal y Ca-
rok itsuen aldeko kupoia ezarri zuen Kadi-
zen eta, urteak aurrera joan ahala, Espainia
osora zabaldu zen, Burgoseko gobernuak
1938an ONCEren sorrera-dekretua sinatu
zuen arte. Horrela, estatu osoko itsuen el-
karteak batu ziren eta estatuaren babesa
lortu zuten itsuen aldeko kupoiaren sal-
mentarako, gaur egun ONCEko kupoia be-
zala ezagutzen dena.

KKuuppooiiaakk eekkoonnoommiikkookkii 
eeuusstteekkoo

Bere sorreraren 70. urteurrenean, esta-
tuan ikusmen-urritasuna duten 68.000
pertsonei arreta espezializatua ematen die
ONCEk. Horretarako, arreta hori eskaintze-
ko, erakundeak, bere fundazioarekin eta
ONCE Enpresa Korporazioarekin (CEOSA),
zuzeneko eta zeharkako 113.000 lanpostu
baino gehiago sortzen ditu.

Korporazioaren sorreran argi ikusten
den bezala, kupoiak dira ONCEren eragi-
le ekonomiko nagusiak. ONCEren bitartez
antolatzen diren zorizko jokoak dira era-

kundeari, zati handi batean, ekonomikoki
eusten diotenak. Horrela dela aitortzen
du, Debabarreneko ONCEko arduraduna
den Conchi de la Fuentek ere, “jendeak
ONCE kupoiarekin lotzen du eta, egia
esan, hori da erakundeari diru gehien
ematen dion iturria”.

LLuurrrraallddee OOrrddeezzkkaarriittzzaa 
EEiibbaarrrreenn

Nazioartera begira lan egiten badute
ere, estatu espainiarrean dituen 68.000 afiliatuei zerbitzuak eskaintzen saiatzen da

batipat ONCE. Horretarako, Hezkuntza Ba-
liabideko 5 zentro, 16 Administrazio Zu-
zendaritza, Fisioterapiako Unibertsitate Es-
kola bat, Gida-Txakurren Eskola eta 17 Lu-
rralde Ordezkaritza ditu erakundeak, bes-
teak beste. Debabarrenean ere badago or-
dezkaritza bat, Eibarko Arragueta kalean
kokatzen dena, eta Conchi de la Fuente da
honen arduraduna. 

Debabarrenean 100 bat afiliatu ditu ON-
CEk Conchiren esanetan. “Nik nire ‘umeak’
bezala tratazen ditut, nire kuttunak dira”. Ei-
barren kokatuta dagoen Lurralde Ordezkari-
tzatik ekintza ezberdinak antolatzen ditu
ONCEk, inguruko itsu guztiek eurentzako
baliagarriak diren zerbitzuak jaso ditzaten.

Horrez gain, itsuen sentsazio, bizimodu
eta errealitatearekiko duten oharpena gi-
zarte osora zabaltzea ere nahi da korpora-
zio barnetik. Horrela, sentsibilizazio kan-
paina jarriko da martxan aste batzuetan Ei-
barren. Itsua ez den jendeak bizitza ilunpe-
an nolakoa den jakin dezan.

Ikusmen zentzuaren 
galera osoa edo 
partziala da itsutasuna.
Jaiotzetik datorren 
itsumena edo bizitzan
zehar agertutakoa 
daude, atzera buelta
dutenak batzuk, 
eta konponezinak 
beste zenbait. Jakitunek
diotenez, etorkizunean
ama zelulekin
itsutasuna konpondu
ahal izango da. Bitartean,
ONCE lanean arituko da
itsuek somatzen duten
ilutasuna argitzeko.

KKuuppooiiaakk ddiirraa OONNCCEE eerraakkuunnddeeaarrii ddiirruu 
ggeehhiieenn eemmaatteenn ddiieetteenn iittuurrrriiaa..

Bizitza 
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-- ZZeerrttaann ddaattzzaa mmaarrttxxaann jjaarrrriikkoo dduuzzuueenn
sseennttssiibbiilliizzaazziioo kkaannppaaiinnaakk??
Ikusmen-gabezia duten pertsonek egune-
roko bizitzan aurkitzen dituzten arazoak gi-
zarteari jakinaraztea da sentsibilizazio kan-
painaren nahia, eta hiritar, erakunde eta es-
kolei zuzenduta egongo da, gehien bat.
Azken finean, jendeak pertsona bat bas-
toiarekin ikusten badu nola zuzendu behar
zaion erakutsi nahi dugu, laguntza eskai-
niz. Ez dugu asko eskatzen, bakarrik jende-
ak jakin dezan hemen gaudela, eta arazo-
ak ditugula, noski. 
-- NNoollaa ggaauuzzaattuukkoo dduuzzuuee kkaannppaaiinnaa??
Arraguetako kalean dugun lokalean Braille
zona bat ipiniko dugu, jendeak ikusi eta
praktikatu dezan horren gainean; bestetik,
teknologia gela bat ere egongo da, berba
egiten duten ordenagailuak eta pantaila
anplifikadoreak izango dituena, besteak
beste; gero, zirkuitu batean, pertsonei be-
gietan zinta ipini eta bastoia emango zaie,
minutu batzuetan zehar gutxi ikusten du-
gun pertsonen azalean sartu daitezen, eta
oztopo batzuk jarriko dizkiegu kalean,

errealagoa izan dadin; eta azkenik, beste
zona bat egongo da, baina hau sorpresa
bat izango da eta ikustera etorri beharko
zarete (barreak).
-- IIkkuussmmeenn--ggaabbeezziiaa dduutteenn ppeerrttssoonnaakk
kkoonnttuuaann hhaarrttzzeenn ddiittuu ggiizzaarrtteeaakk??
Bai. Ikusmen-gabezia duen pertsona batek
bere arazoa naturalitate osoz eramaten ba-
du, laguntza jasotzeko prest egongo da.
Bestetik, jakin behar da, baita ere, itsu guz-
tiek ez ditugula betaurreko beltzak eta bas-
toia eramaten. Itsua zarela jakitean, jende-
ak lagundu egiten dizu gehienetan. Hala
ere, erakundeek hartu behar gaituzte kon-
tuan gehien bat, gauzak erreztu behar di-
gutelako gure ikusmen-gabeziarengaitik
izan ditzakegun arazoak ahalik eta gutxien
izan daitezen.
-- IIkkuussmmeenn--ggaabbeezziiaa dduuzzuueenneennttzzaatt zzeerr ddii--
rraa ttxxaarrrraaggooaakk:: ggiizzaarrtteeaarreenn hheessiiaakk aallaa hhee--
ssii aarrkkiitteekkttoonniikkooaakk??
Hori pertsona bakoitzaren barrenean doa.
Ni inoiz ez naiz baztertuta sentitu, agian
oso berritsua naizelako (barreak). Egia da,
hala ere, ikusmen-gabezia duten pertsona

guztiak ez direla ni bezalakoak, eta ez dut
horrela izatea nahi ere. Ez dut uste gabezia
batengatik gizarteak pertsona bat diskrimi-
natzen duenik, beraz, txarragoak dira hesi
arkitektonikoak.
-- AArraazzoo aasskkoo aauurrkkiittzzeenn ddiittuuzzuuee iikkuuss--
mmeenn--ggaabbeezziiaa dduuzzuueennookk EEiibbaarrrreenn iibbiillttzzee--
rraakkoo oorrdduuaann??
Uste dut Eibarrek fama hori duela beste
ezer baino gehiago (barreak). Arazoren bat
ikusten badugu, Udalarekin kontaktuan jar-
tzen gara eta konpondu egiten dute. Hala
ere, ulertzen dut Eibar oso hiri konplikatua
dela eta zonalde batzutan ia ezin dela gau-
za askorik egin.

20 urte daramatza Conchi de la Fuentek ONCEren barruan. Orain, 
Debabarreneko ordezkaritzako arduraduna da, 100 bat afiliatu hartzen
dituen eremua. Jaiotzetik daukan ‘retinosis pigmentarioaren’ ondorioz,
%88ko ikusmen minusbalioa dauka, igartzen ez zaion arren. Itsuen 
topikoarekin apurtzen du erabat.

“Ikusmen-gabeziadunen arazoak 
gizarteari jakinaraztea nahi dugu”

CCOONNCCHHII DDEE LLAA FFUUEENNTTEE, DEBABARRENAKO ARDURADUNA:
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Domekako Astelenako jaialdian Barriola eta Retegi Bi-ren ar-
teko buruz-burukoa izango da partidu nagusia. Final laur-
denetakoa Abel Barriolaren lehenengo partidua izango da,

Julen Retegik kanporaketa bi gainditu dituen bitartean. Jaialdia hasi-
ko den partiduan, Gonzálezek eta Naldak Olazabal eta Zubietaren
aurka jokatuko dute; amaierakoan, bestalde, Galartza V-a/Apeztegia
eta Uriarte/Galartza VI.a bikoteek neurtuko dituzte indarrak.

KKaarrmmoonnaa--EEggaaññaa ggaarraaiillee
Klub Deportiboko bikoteak joko bikaina erakutsi zuen

Astelenan Etxeberria-Goikoetxea igeldotarrei 22-19 ira-
bazteko. Ordubetetik gora iraun zuen lehian, seriotasun
handiz jardun zuten lau pelotariak. Jaialdi berean, Una-
munzaga-Agirrebeña bikoteak erraz galdu zuen Tolosako-
arekin. Gaur, 19.30etatik aurrera, Gipuzkoako Kluben Ar-
teko beste bi partidu jokatuko dira Astelenan, kadete eta
jubenil mailakoak.

Barriola eta Retegi Bi 
lau eta erdian
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Bihartik hasita, eta martxoaren
31ra arte, urterokoari heldu-
ko diote gure herriko Kirol

Patronatuko arduradunek eta aste-
buruetan zabalik egongo dira kirol
instalazioak, domeka eta jai egune-
tan barne. Horrez gain, etzi hasita,
domekako kirol arratsaldeak hasiko
dira, patin ekintzekin egiten dire-
nak. Honako egunetan zabalduko
dira: azaroak 2, 23 eta 30; aben-
duak 14, 21 eta 28; urtarrilak 4, 11,
18 eta 25; otsailak 1, 8, 15 eta 22;

eta martxoak 1, 8, 15, 22 eta 29.
Ordutegia, bestalde, honakoa izan-
go da: 18.00etatik 19.00etara txi-
kienendako eta 19.00etatik 20.00ak
arte helduendako.

German Agreda (Ci-
troën Saxo), Jose-
mi Gabilondo (Re-

nault Alpine), Aitor Arrieta
(Renault 5), Iosu Gerekiz
(Peugeot 205) eta Jesus de
la Fuente (Peugeot 205)
izango dira Escuderia Ei-
barko bost ordezkariak do-
mekan jokatuko den Aiako
igoeraren lehenengo edi-

zioan. Proba hori balioga-
rria izango da Euskadi eta
Gipuzkoako Mendi Txa-
pelketetarako, bai senior
eta baita junior mailatan
ere, eta Auto Historikoen
Mendiko Euskal Sarirako. 

Aurreko asteburuan jo-
katutako Urrakiko igoeran,
Gabilondo izan zen Eibar-
ko eskuderiako ordezkari-

rik onena, 15.
postuan; atzetik
sailkatu ziren
Arkaitz Uranga
(17.a), German
Agreda (19.a)
eta Aitor Arrieta
(24.a). Guztira,
64 pilotok hartu
zuten parte.

Eibarko bost piloto 
Aiako auto igoeran

AAbbeell BBaarrrriioollaakk JJuulleenn RReetteeggii iizzaannggoo dduu aauurrkkaarrii AAsstteelleennaann..

Kiroldegiko instalazioak 
asteburuetan zabalik

Zapatuan Unben jokatutako
jubenil eta kadete mailako
norgehiagoka bietan, Eibar

Rugbi Taldeko ordezkariek argi la-
ga zuten azken aldian jokoan
emandako hobekuntza. Aurkaria
Santanderreko Independiente izan
zen maila bietan: 12.30etan hasi-
tako partiduan, Eibarko kadeteek
43-0 nagusitu ziren, hiru laurdene-
ko lerroaren joko bikainaz, barne-
ratzerakoan batez ere; 14.00etan
jokatu zen jubenilen artekoan, bes-
talde, 49-10 irabazi
zuten Eibarkoek, joko-
arekin gozatuz gainera
(azken horren adibi-
dea da eskuratutako
bederatzi entseguak
era guztietakoak izan
zirela, batzuetan inda-
rra erakutsiz, bestee-
tan trebetasuna).

Arrasaten jokatzen diharduten
gure herriko neskek, bestalde, 5-
49 galdu zuten La Unica RT-rekin,
atsedenaldira 5-17 iritsi eta gero.
Fitxak egiteko epea zabalik dagoe-
nez, rugbian jokatzeko gogoa du-
ten neskek aukera dute oraindik
izena emateko.

Seniorren taldeak, bestalde, 15-
34 irabazi zion Gaztedi talde ara-
barrari Gasteizen eta bihar jokatu-
ko du hurrengoa Unben,
16.00etan hasita, Getxoren aurka.

Rugbiko harrobiaren aurrerapausuak

Kanpoko partiduetan emaitza kaxkarrak pilatzen diharduela-eta, 2. A
mailako foball taldea ia derrigortuta dago etxeko partiduak behin-
tzat aurrera ateratzen. Levante 1. mailatik jaitsi berria izango du

aurkari domekan Ipuruan eta Pouso entrenatzailearen taldea orain arte
min hartuta zeuden hainbat jokalari
doa errekuperatzen, tartean Codina,
Biel Medina, Carmelo eta Insa.

FFoobbaallll EEsskkoollaakkoo bbiilleerraa
Astelehenean hasiko da Eibar KE-

ko Foball Eskola, iazko lehenengo
edizioari jarraituz. Alebinentzako
bilera astelehenean egin zuten eta
benjaminena martitzenean, biak ere
Portalean.

Eibar-Levante domekan 17.00etan

AArrkkaaiittzz UUrraannggaa..
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Alemaniako Frankenjurarako bi-
de mitikoena eta eskalada
munduko biderik entzutetsue-

netakoa kateatu du Patxi Usobiagak. 9a
mailako `Action Directe´ eskalatuz, es-
kaladan dagoen trilogiarik baliozkoena
osatu du Eibarko eskalatzaileak,
2004an `Biographie´ eta 2007an `La
Rambla´, biak ere 9a+ mailakoak, gain-
dituta baitzituen Usobiagak.

Munduko Kopa bi bereganatuta, aur-
tengoan ezingo du balentria hori hiru-
garren aldiz errepikatu, baina, hala ere,
munduko hiru azpitxapelketa, World
Gameak, orain berri irabazitako Euro-

pako txapelketa... guzti horiek ezingo
dizkio inork kendu.

Eskaladaren jauzi nabarmena lortu du
Usobiagak Alemanian

kirolez kiroL
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Gure herriko waterpolo taldeak 7na ber-
dindu zuen Ermuan Oiasso 1776 taldea-
ren aurkako partiduan. Eibartarren jokoa-

ri erreparatuz, defentsan egin dituzten aldaketak
emaitza ona eman zien eta amaierarako bost se-
gundoren faltan lortu zuen Iñigo Etxeberriak (tal-
deko goleatzaile nagusia, 3 golekin) azken ber-
dinketaren gola. Bigarren taldeak, jubenil maila-
koak, ofizial mailako bere lehen partiduan 26-4
galdu zuen Easoko seniorrekin.

Urbaten berdinketa 
denboraldi debutean

Azaroaren 8an Euskaltel-Euska-
di taldea eta Samuel Sánchez
txapeldun olinpikoa Debaba-

rrena BTT Zentroan izan-
go dira bizikleta gaineko
kirola sustatzeko asmoz.
Ibilbide aproposa presta-
tu da familia eta zale-
tuentzat, 7 kilometro-
koa; hala ere, 10 urtetik
beherakoak helduen la-
guntzarekin etortzea go-
mendatzen da.

Debabarrena BTT Zen-
troa BTT Euskadi Zen-
truen sareko Gipuzkoako

zentro bakarra da eta bere harrera pun-
tua Elgoibarko Mintxetan dago. Hama-
lau ibilbide egiteko aukera eskaintzen

du eta eskualdean zazpi
informazio puntu ditu.
Egun horretako egitaraua
honakoa izango da:
10.30etan, ekipazioen
zozketarako zenbaki eta
BTT Euskadi kamiseten
banaketa; 11.00etan, bira
Mintxetako ibilbidean,
Euskaltelekoekin; 12.00-
etan, abituallamentua; eta
12.30etan, zozketa eta
autografo sinadura.

Samuel Sánchez BTT zentroan

Zapatuan hasi zen Gipuzkoako
Bakarkako txapelketan, Jon
Arana Deportiboko xakelariak

ezustea eman zuen Iñigo Argandoña
egungo Gipuzkoako txapeldunari ira-
baziz, lau ordutik gorako partiduan.
Txapelketa berean, Haritz Garrok eta
Diego Olmok erraz irabazi zuten eta

Manuel Lópezek eta Julen Garrok gal-
du egin zuten.

2. eta 3. mailetako txapelketetan,
bestalde, gure herriko ordezkariek ez
zuten emaitza onik lortu: Edu Olabek
eta Mikel Baenak galdu egin zuten.
Eta kadeteen txapelketan, Julen Ga-
rrok berdinketa eskuratu zuen.

Aranak Gipuzkoako txapeldunari irabazi zion xakean

Azaroaren 9an jokatuko den probaren 44.
ediziorako aste honetan emandako
prentsaurrekoan, antolatzaileek Julio

Reyren eta Chema Martínezen parte hartzea ziur-
tatu dute eta atleta bi horiek jo proba irabazteko
faboritotzat. Reyk maratoiko Espainiako marka du
eta Chema Martínezek azken hiru edizioak bere-
ganatu ditu. Behobia-Donostiaren markak, bes-
talde, Alberto Juzdadoren esku jarraitzen du
1999tik (59 minutu eta 23 segundo).

Behobia-Donostiarako
motorrak berotzen
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SENDIKOEN IZENEAN
eskerrik asko hileta-elizkizunera joan 

eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi

UUrrrriiaarreenn 2233aann hhiill zzeenn,, 6622 uurrtteerreekkiinn

LLIIBBEE SSAARRAASSUUAA GGAASSTTEESSII
((IIkkaassttoollaakkoo AAnnddeerreeññooaa))
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Azaroaren 15ean, 19.30-
etan Coliseoan eskai-
niko duen ikuskizun

bereziarekin ospatuko du
mende erdiko ibilbidea Kezka
dantza taldeak. Izan ere, Klub
Deportiboaren barruan orain
50 urte sortu zen dantza talde-
ak, azken urteotan lagun izan
dituen taldeen laguntzarekin,

‘Saria bete dantza’ izenburuko
emanaldia aurkeztuko du. 

Kezkatik adierazi digutenez,
“aurtengo urteak bete-betea
izaten dihardu (Aratosteetan
koko-dantzak, Axeri-boda
ikuskizuna, York-en Sword
Spectacular jaialdia, Utahkoen
bisita... ) eta propio urteurrena-
ri begira ekitaldi gutxi antolatu
ditugu. Apirilaren 13an Arra-
ten ospatu genuen 50. urteu-
rrena eta orain, azaroaren
15ean, Kezkarekin elkarlanean
dabiltzan talde batzuk gonbi-
datu ditugu, elkarrekin jaialdia
egiteko”.

““CCoolliisseeooaa bbeettee ddaannttzzaa””
Aratosteetan “Koko-moko,

saria bete moko” kantatu bazu-
ten, oraingoan ‘Saria bete dan-
tza’ izeneko emanaldia antolatu
dute: “Eibarren ‘saria’ otarra da
eta ‘Coliseoa bete dantza’ egin
nahi dugu azaroaren 15ean”.

Azken urteotako Kezka dan-
tza taldearen ibilbidean fun-
tsezkoak izan diren “eta gure
laguntzat ditugun” dantzari
eta dantza taldeak gonbidatu
dituzte eta “gutxitan ikusteko
aukera izaten den emanaldia”
eskainiko dutela aurreratu du-
te: “Donostiako Argia, Galda-
kaoko Andra Mari, Iruñeako
Duguna, Añorgako Arkaitz eta
Elgoibarko Haritz taldeak gaur
egungo dantza talde oneneta-
koak dira eta bakoitzak eskai-
niko dituen dantzetan gainon-
tzeko guztientzat eredu eta
erabateko erreferenteak dira.
Zuberoako dantzak, Arratiako
jota ikusgarriak, Otsagabiako
makila-dantzak, Durangalde-
ko dantzari-dantza, Gipuzkoa-
ko dantzak...”. Horiekin bate-
ra, Eibarko Kezka dantza tal-
deak Arrateko ezpata-dantza
eta beste zenbait dantza es-
kainiko ditu.

Kezkaren 50 urteak ospatzeko jaialdia

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak Bidegileak bildumako
51. eta 52. sortak osatu eta argitaratu di-

tu. Eguazten goizean Gasteizen egin zuten
sorta bien aurkezpena. Oraingoan euskal idaz-
le klasikoek eta eragileek osatzen dute bildu-
ma eta sorta bietan batutako protagonisten
biografien artean, Iñaki Arrutik idatzitako Fer-
nando Muniozguren Urkiola (1950-2006)
euskaltzaleari buruzkoa dago. Muniozgure-
nen biografiarekin batera, Joanes Leizarraga,
Sebastian Manuel Mendiburu, Joakin Lizarra-
ga Elkanokoa, Pablo Pedro Astarloa, Xabier

Peña, Xabier Olaskoaga eta Jesus Atxaren bio-
grafiak kaleratu dituzte bilduma osatzera da-
tozen sorta bietan. 

Ekimenaren bitartez, euskalgintzan aitzinda-
ri izan diren pertsonak eta taldeak ezagutzera
eman nahi ditu Jaurlaritzak, haien pentsaera,
bizitza eta lana modu ulergarri eta atseginean
kaleratuta. Sorta bietako zuzendaria Mikel
Atxaga izan da eta lan bakoitzetik 2.300 ale in-
primatu dituzte. Paperean ez ezik, lehenagotik
argitaratutako sortekin batera interneten esku-
ratu daitezke gaur aurkeztutako biografiak,
www.euskara.euskadi.net helbidean.

Fernando Muniozguren, `Bidegileak´ bilduman

Deportiboko Mendi
Taldeak perretxikoei
eskainitako astebu-

rua izan zuen, X. Jardunaldi
Mikologikoen testuingu-
ruan. Jardunaldiak Aranzadi
Zientzia Elkartearen eta
Udalaren laguntzarekin an-
tolatzen dituzte. Zapatu
goizean mendizaleak ikas-
tetxeetan izena eman zuten
8 eta 14 urte bitarteko ehun
bat haurrekin batera perre-
txikotara joan ziren eta ez

zuten denpora alperrik gal-
du,181 perretxiko eta ond-
do motarekin bueltatu bai-
tziren. Domeka goizean,
bezperan batutako perretxi-
koak Toribio Etxebarria kale-
an ikusgai ipini zituzten, on-
do sailkatuta eta bakoitzari
buruzko datuekin.  Kama-
rroak elkartean egindako
txanpinoien salmentan lor-
tutako dirua, berriz, …eta
kitto!-ri eman diote (500
euro). Eskerrik asko!

181 perretxiko eta onddo ikusgai

Laburrak
EEGGOO IIBBAARR BBUUEELLTTAANN

Datorren astean ikasturteari ha-
siera emango diote Ego Ibar zine
klubekoek, Lukas Moodysson-
ek zuzendutako ‘Juntos’ filmaren
emanaldiarekin. Aurrerantzean,
eguenero emanaldi bikoitza
izango da Hezkuntza Esparruko
aretoan, 17.30etan eta 21.00-
etan. Sarrerak euro bi balio du
eta azaroko karteldegia osatzen,
‘Intermission’ (John Crowley) eta
‘Las invasiones bárbaras’ (Denys
Arcand) pelikulak emango di-
tuzte, azaroaren 13an eta 27an,
hurrenez hurren.

BBEERRTTSSOO--PPAAPPEERR LLEEHHIIAAKKEETTAA

Azaroaren 7an amaituko da XIV.
San Andres bertso-paper lehia-
ketarako lanak aurkezteko epea.
Adinaren araberako mailak ez-
berdintzen dira eta hainbat sari
banatuko dituzte, San Andres
jaien bueltan egingo den bertso
jaialdian. Informazio gehiagora-
ko lehiaketako antolatzailea den
…eta kitto! Euskara Elkarteare-
kin harremanetan ipini (943-
200918 telefono zenbakira dei-
tuta edo posta elektronikoa era-
bilita, mezua elkartea@etaki-
tto.com helbidera bidalita).

TTAANNGGOO IIKKAASSTTAARROOAA

Triska Dantzak-ek helduentzako
tango ikastaroa antolatu du bere
lokaletan (Txirio Kale, 1). Irakas-
lea Rosa Marin izango da eta
klaseak eguenetan, 20:00etatik
aurrera izango dira. Azalpen
gehiagorako 943530638 telefo-
no zenbakira deitu daiteke. Ikas-
taroaren kuota hilean 40 euro-
koa da.

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA

Bihar eta etzi Coliseoan eskaini-
ko diren kontzertu biekin amai-
tuko da XVI. Musikaldia. Bihar
Kataluniako Cors Amics de la
Unio abesbatzak emango du
kontzertua eta domekan, berriz,
Errusiako Vdochnovenije hau-
rren abesbatzak kantatuko du.
Emanaldi biak 20.30etan izango
dira eta sarrerak euro bi balio du.
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Espainiako Argazkilaritza
Federakuntzak aurreko
asteburuan Viladecan-

sen egindako kongresuan Ei-
barko Klub Deportiboko Ar-
gazkilaritza Taldea ‘Premio
Nacional de Fotografía’ dela-
koa ematea erabaki du, elkar-
teen atalean. Saria datorren
urtean, 2009ko urrian jasoko
du, Andorran, Federakuntza-
ren urteroko batzarrean.

Deporreko argazkilariak ge-
ratu barik dabiltza azken hila-
beteotan. Betiko martxari hel-

duta, azaroaren 1etik 30era
hiru erakusketa zabalduko du-
te, Eibarren bi eta Bilboko
Deustun beste bat: Jose Igna-
cio de Castroren argazkiak
Deportibo tabernan egongo
dira ikusgai eta Bakarne Ele-
jalderen New York izenburu-
ko bilduma, berriz, El Ambigú
kafetegian ikusteko aukera
izango da. Alberto Lukeren
argazkiak, berriz, Bilboko Beer
House-n ikusgai izango dira
azaroa osoan zehar (Deustun,
San Pedro plazako 2an).

Deporrekoen saria 
eta erakusketak

Datorren asteko barixa-
kuan, azaroaren 7an,
20.30etan Maskarada

taldeak ‘Ohean’ antzezlana es-
kainiko du Coliseoan. Carlos Pa-
nerak zuzendutako lanak Unai
Elorriagak itzuli eta moldatutako
testua du oinarri eta protagonis-
ten rolak, berriz, Aitor Beltrán
eta Matxalen de Pedro aktoreek
egiten dituzte. Konpainia bizkai-
tarrak taularatuko duen ikuskizu-
nak bikote gazte baten sexu-ha-
rremanak kontatzen ditu: ezeza-
gun biek nola ligatzen duten,

nola jolasten duten elkarrekin,
dena antzezlanaren ardatza osa-
tzen duen ostatu bateko ohean
girotuta. Sarrerak 7 euro balio
du eta ohiko bideei jarraituta
erosi daitezke. 

UUmmeeeennddaakkoo aannttzzeerrkkiiaa
Bestalde, hurrengo egunean,

azaroaren 8an, 18.00etan ume-
endako antzezlana eskainiko du
Ultramarinos de Lucas taldeak:
‘Las aventura de Huckleberry
Finn’, Mark Twainek idatzitako
nobelan oinarritutako lana.

Ohean Maskaradarekin

Beti lurrari itsatsita ere,
irekia ametsera.

Eguneroko gaia gaindituz,
prest beti hegan egitera.

Bizitza osoa besteak pozten,
bikain zu saiatu zera.

Maite zaitugu, egin bai hegan,
zoaz zoriontasunera.

M o g e l  I k a s t o l a k o  u m e ,  g u r a s o  e t a  l a n g i l e a k
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Ez ziren aspertu aurreko astean,
…eta kitto! Euskara Elkartearen
‘Illunabarrian’ programaren ba-

rruan Kultun egin zen Basetxea saio-
aren inguruko mahaingurura gertura-
tu zirenak. Lehiaketan parte hartu
izan duten hainbat lagunei gatza eta
piperra ederto atera zien Urko Aristi
moderatzaileak eta hamaika kontu
azaldu zituzten gonbidatuek.

...eta kitto!/2008-X-31
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Pirritx, Porrotx eta Mari
Motots pailazoen ikuski-
zun berria abenduaren

13an (zapatua) eta 14an (dome-
ka) ailegatuko da gurera, …eta
kitto! Euskara Elkartearen esku-
tik. Egun bakoitzean emanaldi bi
eskainiko dituzte Hezkuntza Es-
parruko aretoan, 16.30etan eta
18.30etan. Aurten, urtean zehar
elkarteak antolatzen dituen eki-
taldietan bazkideek eskaini ohi
duten laguntza nolabait esker-

tzeko, bazkideentzako aurre-
salmenta berezia ipini da mar-
txan …eta kitto!-ko bulegoan
(Urkizu, 11 solairuartea). Dato-
rren asteko barixakura arte (aza-
roaren 7ra arte) bazkide bakoi-
tzak gehienez 5 sarrera erosteko
aukera izango du, prezio bere-
zian (6 euro). Horretarako bazki-
dea identifikatu egin beharko da
eta urteko kuota aurtengo iraile-
rako ordainduta izan beharko
du. Sarrerak erosteko ordutegia

09.00etatik 14.30etara eta
16.30etatik 20.00etara izango
da, astelehenetik barixakura, eta
ez da sarrerarik gorde edo erre-
serbatuko; horrez gain, adin
guztietako haurrek euren sarre-
ra izan beharko dute, txiki-txi-
kiak badira ere. Bazkide ez dire-
nek, berriz, sarrerak azaroaren
8tik aurrera erosteko aukera
izango dute, 6’5 eurotan, ohiko
lekuetan (Txutxufletas, Julen eta
Geltoki).

Pailazoen ikuskizunerako sarrerak

Aurreko barixakuan
eman zuen ezagutzera
Udalak zein izango den

aurtengo Sanandresak iragarri-
ko duen kartela, urtero antola-
tzen duten lehiaketako gainon-
tzeko irabazleen izenekin bate-
ra: Maria Isabel Belategui eibar-
tarrarena da lan saritua,‘Kriston
ferixia’ izenburuko kartela. Ak-

zesita, berriz, Ernesto Etxabek
eskuratu du ‘Erdi bana’ lanari
esker. Umeen mailan, berriz, 11
eta 14 urte artekoen artean, Mi-
kel Urionabarrenetxea izan da
irabazlea ‘Nire Lambretta zaha-
rra’ lanarekin. 10 urte azpikoen
artean, berriz, Aitor Casañak
irabazi du saria, ‘Xake tomate’
lanari esker.

“Kriston ferixia” kartel irabazlea
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33..-- EErrrreebbaallcceenntteerr:: AAvveerrnnooaa

eettaa eeuusskkeerriiaa..

Etxe bat, eraikin bat, bota-

tzen danian Eibarren, eibartar

askoren argi-ilusiñuak piztu

egiten dira. Ez dago eta Eiba-

rren argixa sobran. Horregai-

ttik argittasun una labur hori

gértatzen danian poztu egi-

tten gara. Horixe pasatu zan

Alfa bota ebenian.  

Baiña gero urbanizatzen

hasi diranian, Hiri-erdi eta Le-

garreko etxe barrixak jaso

ahala barriro be ilunian mur-

gilduz goiaz. Errebalcenter

hori be, oiñ momentuan,

ederto dago laututa. 1945ian

egindako plaza dotoria bota

eben, Eibarren dirua ez da fal-

ta eta, izen hain ponposua

dakarren merkataritza zentrua

jasotzeko. Honen neurrixak

barriro be, askoren ilusiñuak,

Patxi errementarixan lagunak

zapuztu dittue: iluntasun

gehixago, ibilttarixandako in-

komodidade edo deserota-

sun gehixago. A! Eta euskeria

eta, zer esan? Aspaldi hone-

tan ez ei da udalbatzan eus-

kera askorik egitten. Ba he-

men Errebalcenter hone-

tan...ondo. Bertan josi daben

propagandan euskeria ingle-

saren pare jarri eskue. Erre-

bal=Center. Ez dago txarto,

ez? Hori bai gainerako guztia

en la lengua común.

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

AAnnttxxoonn
NNaarrbbaaiizzaa

Asteburuan Domu Santu eguna izanda,
eta tradizioari jarraituta, Arimen egune-
tik astelehen bira (azaroaren 10ean)

Gaztañerre ospatuko da gurean. Urteroko mo-
duan, AEK Euskaltegiak, Udalaren laguntzare-
kin, herri afaria antolatu du Armeria Eskolako
frontoian. Hitzordua 19.00etan hasiko da, ipu-
rua inguruko tabernetan egingo den triki-pote-
oarekin, Paloma tabernatik abiatuta. 21.00etan,
berriz, afaria hasiko da. Norberak bere afaria era-
man beharko du eta postrerako gaztainak, be-
rriz, antolatzaileek ipiniko dituzte. Poteoko eta
afalosteko musika, berriz, Agirrebeña trikitilariek
ipiniko dute. 120 lagunentzat tokia izango da
frontoian eta nahi duen guztiak har dezake par-
te, bertara agertuta, baina, ahal izanez gero eta
tokiaren antolaketa errazteko, AEK-ra deitzea

eskertuko dute antolatzaileek (943201379 tele-
fono zenbakira deituta).

Bestalde, Galiziako Etxekoek ‘Festa do Magos-
to’ datorren asteburuan, azaroaren 8an eta 9an
egingo dute Urkizuko parkean.

Dena prest Gaztañerre ospatzeko
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Basetxeari buruzko mahainguru animatua



-- NNoollaakkoo bbaalloorraazziiooaa eeggiitteenn
dduuzzuu eeggiinn bbeerrrrii ddeenn lliibbuurruu
aazzookkaarreenn ggaaiinneeaann??

Aurtengo eta iazko zenba-
kiak kontuan hartzen baditu-
gu, antzerako dabitzala esan
dezakegu. Ez da liburuen sal-
menta igo, baina ezta jaitsi
ere. Beste alde batetik, azoka
irekita egon den egunetan ze-
har egoten den aktibitatea be-
ti izaten da ona.
-- BBeerraazz,, eessppeerroo zzeennuutteennaa
bbaaiinnoo zzaappoorree hhoobbeeaaggooaarree--
kkiinn ggeerraattuu zzaarreettee??

Bai, espero genuena baino
hobeto geratu gara. Nik pen-
tsatzen nuen aurten jende gu-
txiago hurbilduko zela azoka-
ra eta gutxiago salduko ge-
nuela, orokorrean, kontsumoa
gutxitu egin delako, baina ez
da horrela izan azoka egon
den bitartean. Beraz, pozik
gaude.
-- ZZeeiinn iizzaann ddaa aarrrraakkaassttaa
hhaannddiieennaa iizzaann dduueenn lliibbuurruuaa??

Gastelerazko liburuak dira
publikoaren artean arrakasta
handiena izan dutenak. Ho-
rien artean, ‘Los hombres que
no amaban a las mujeres’ eta
‘El niño con el pijama de ra-
yas’ izan dira arrakasta han-
diena izan dutenak. Bestetik,
umeei zuzenduriko liburuek
ere arrakasta handia izan du-
te, ohikoa izaten den bezala.
Hala ere, zenbaki absolutuak
kontuan hartuta, berritasunak
izan dira liburu erosienak edi-
zio honetan. Agian, ez titulu
bat, baina boltsiko-liburuak

direlakoak ere asko saldu di-
ra, Toti Martinez de Lezeare-
nak eta abar, intrigazkoek beti
izaten dute harrera ona.
-- ZZeeiinn aaddiinneettaakkoo jjeennddeeaa hhuurr--
bbiilldduu ddaa ggeehhiiaaggoo aazzookkaarraa??

Denetarik etorri da. Gerta-
tzen dena da umeak nagusiak
baino askoz ere lotsagabeko-
ak direla, kuriositate gehiago
dutela, aurpegi gehiago nola-
bait esanda. Baina beno, adin
guztietakoak hurbildu dira.
Lehenengo asteburua, nobe-
dadea izaten denez, jende
gehiago joaten da azokan ea
zer dagoen ikustera. Gero, as-
tean zehar pertsona gutxiago
hurbiltzen da, eta azken aste-
buruan oraindik gutxiago.
Jendea mugitzen da, dauden
postuak ikusten ditu, baina
salmentak behera doaz azken
egunetan.
-- KKrriissii eekkoonnoommiikkooaa eeddoonnoo
ddaaggoo oorraaiinn.. LLiibbuurruu aazzookkaa
eerree iiggaarrrrii ddaa kkrriissii hhoorrii??

Pentsatzen dut baietz. Ez
daukagu inolako adierazlerik
hori horrela izan den edo ez
jakitzeko, baina uste dut
baietz. Krisia dagoela etenga-
be entzuten ari gara, eta
gehienen etxean diru berdina
sartzen ari bada ere, jendeak
diru hori gorde egiten du da-
torrenaren beldur, dakitenek
diotelako oraindik txarrena
etortzear dela. Hala eta guztiz
ere, liburua beste entreteni-
mendu bat da, ona nire iritziz,
eta jendeak honelakoak kon-
tsumitzen jarraitzen du.

Bederatzi egunetan zehar
egon da zabalik liburu 
azoka, urtero ohikoa den
bezala. Eguraldia lagun,
jende ugari hurbildu da 
Untzagan kokatuta zeuden
24 postuetara, literatura 
eta musika arloko azken 
nobedadeak eta titulu 
klasikoak eskuratu ahal 
izateko. Ayerbe liburudendako Iñaki 
Zubillaga izan da azokan postuetariko 
bat izan duena.

IIÑÑAAKKII ZZUUBBIILLLLAAGGAA,, LLIIBBUURRUU SSAALLTTZZAAIILLEEAA::
““ZZaappoorree oonnaarreekkiinn aammaaiittuu

dduugguu lliibbuurruu aazzookkaa””

31
firin faraN

OOffiizziiaallkkii iikkaassttuurrtteeaa hhaassii bbeerrrrii dduu UUddaakkoo EEuusskkaall UUnniibbeerrttssiittaattee--
aakk,, aauurrrreekkoo aasstteeaann MMaarrkkeesskkuuaann eeggiinnddaakkoo aauurrkkeezzppeennaarreenn oonn--
ddoorreenn.. Lore Erriondo UEUko zuzendaria eta Xabier Kintana eus-
kaltzaina izan ziren hizlari aurreko barixakuko ekitaldian. Erriondok
08/09 ikasturterako egitasmoa aurkeztu zuen eta, horrez gain,
UEUk Euskara Batuari keinu bat egin nahi izan dio ikasturte berria-
ri begira: euskara batuaren oinarriak Arantzazun finkatu zirela aur-
ten 40 urte bete direla-eta, orain arte euskararen estandarrak izan
duen ibilbideari buruzko hitzaldia eman zuen Xabier Kintanak.

GGaauurr aarrrraattssaallddeeaann iinnaauugguurraattuukkoo dduuttee PPoorrttaalleeaann aauurrtteenn IInnddaalleezziioo
OOjjaanngguurreenn XXXXII.. AArrggaazzkkii LLeehhiiaakkeettaann ssaarriittuuttaakkoo llaanneekkiinn eettaa bbeessttee
hhaaiinnbbaatt aarrggaazzkkiirreekkiinn oossaattuuttaakkoo eerraakkuusskkeettaa PPoorrttaalleeaann.. Azaroaren
16ra arte martxan egongo den erakusketa ohiko ordutegian ikusi
ahal izango da, martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.

Ikasturte berria hasi du UEUk

GGaauurr aarrrraattssaallddeeaann,, 1199..0000eettaattiikk 2211..0000eettaarraa eettaa bbiihhaarr eettaa eettzzii
1122..0000eettaattiikk 1144..0000eettaarraa eettaa 1199..0000eettaattiikk 2211..0000eettaarraa EEmmiilliioo GGuuee--
rrrreerroorreenn mmaarrrraazzkkiiaakk iikkuusstteekkoo aauukkeerraa iizzaannggoo ddaa oorraaiinnddiikk.. La-
nak Topalekuan, Arrate Kultur Elkartearen erakusketa aretoan
daude ikusgai.

...eta kitto!/2008-X-31

Eibarri buruzko marrazkiak

I. Ojanguren lehiaketako lanak ikusgai
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...eta kitto!/2008-X-31

Euskal Meteorologia Agentziatik

GIRO EZEGONKORRA
ZAPATUAN, tarte batean behintzat, ez du
euririk egingo, baina ezegonkortasunarekin
jarraituko dugu eta ezin izango gara
eguraldiaz fidatu. Tenperatura freskoekin
jarraituko dugu eta elur-maila 1.100-1.300
metro inguruan egongo da. DOMEKAN
atzera ere euria izango da protagonista eta 
tenperaturak bezperako joerari jarraituko dio.

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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domeka
2

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako peliku-
la. Sarrera: 2’50 euro. Ama-
ña Kultur Aretoan.

AAzzaarrooaarreenn 22rraa aarrttee

Emilio Guerreroren marrazki
erakusketa. TTooppaalleekkuuaann..

AAzzaarrooaarreenn 1166rraa aarrttee

I. Ojanguren XXI. Argazki
Lehiaketan saritutako lanak.

PPoorrttaalleeaann..

AAzzaarrooaarreenn 3300eerraa aarrttee

Jose Ignacio de Castroren argazki
erakusketa. KKlluubb DDeeppoorrttiibbooaann..

Bakarne Elejalderen
`New-York´ argazki-bilduma.

EEll AAmmbbiiggúú ttaabbeerrnnaann..

Alberto Lukeren argazkiak.
BBeeeerr HHoouussee--nn ((DDeeuussttuu))..

AAbbeenndduuaarreenn 1155eerraa aarrttee

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

AArrmmaaggiinnttzzaarreenn MMuusseeooaann..

eerraakkuusskkeettaakk

eguena
6

IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- ‘Arkitektura gotikoa’
ikastaroa, Cristina Ayusore-
kin. Helduen Irakaskuntzara-
ko Zentruan (EPA-n, Isasi ka-
lean).

EEGGOO IIBBAARR ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
1177..3300 // 2211..0000..-- ‘Juntos’
(Zuz: Lukas Moodysson). Sa-
rrera: Euro 2. Hezkuntza Es-
parruan.

DDAANNBBAAKKAA
2222..3300..-- Ni Neu, Scam, Lord
Witch eta Adi Holden taldeen
kontzertua. Sarrera: 5 euro
(3 euro Gaztekutxarekin). Es-
paloia Antzokian (Elgetan).

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

zapatua
1

PPAATTIINNAATTZZEE IIKKAASSTTAARROOAA
1166..0000..--..-- Patinatze ikastaroa
(I), Kirolzalerekin. Uni-an. 

1188..0000..--..-- Patinatze ikastaroa
(II), Kirolzalerekin. Uni-an.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..-- Eskarmiento, Lu-
chando para Cambiar eta
Trece Más taldeak. Tallarra
gaztetxean.

SSaallggaaii

MUSIKA:
– CCoorr AAmmiiccss ddee llaa UUnniioo
(Katalunia). Azaroak 1, 20.30etan. 
–– VVddoocchhnnoovveenniijjee. 
Azaroak 2, 20.30etan.

ZINEA:
–– ‘‘EEll úúllttiimmoo ggrraann mmaaggoo’’.. Azaroak
4, 21.30etan. Salneurria. 3’5 euro.

ANTZERKIA:
–– ‘‘OOhheeaann’’ (Maskarada). Azaroak 7,
20.30etan. Salneurria: 7 euro. 
–– ‘‘LLaass aavveennttuurraass ddee HHuucckklleebbeerrrryy
FFiinnnn’’ (Ultramarinos de Lucas).
Azaroak 8, 18.00etan.
Salneurria: 4 euro.

ssaarrrreerreenn ssaallmmeennttaa
((CCoolliisseeoo))

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..

EEibarren kokatuta dauden eennpprreesseennttzzaakkoo eeuusskkaarraa
ppllaannaakk egiteko dirulaguntzak.
Zenbatekoa: 2.000 euro (gehienez).
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, aazzaarrooaarreenn 1177rraa aarrttee.

LLaannddaa iinngguurruunneeaakk sustatu eta garatzeko
(Erein programa) laguntzak.
Eskaerak non eta noiz: aazzaarrooaarreenn 2211eerraa aarrttee,,
Itsasmendiko S.A.-n, Eusko Jaurlaritzan
edo Debemenen (Nafarroa Enparantza z/g. Elgoibar.
943744067 telefono zenbakia).

Dirulaguntzak

astelehena
3

IIKKAASSTTEENN
1166..0000..-- Sendabelarren fo-
roa: ‘Udazkeneko landareak’.
Portalean.

martitzena
4

IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Espainiako pintura-
ren inguruko ikastaroa, Ri-
cardo Aldamarekin. Portale-
an (Musika Eskolako audito-
rioan).

AARRAANNTTZZAAZZUU GGAAUURR
1199..3300..-- Arantzazu berritze-
ko egitasmoaren aurkezpe-
na, Iker Usonen eta Pello Za-
balaren eskutik. Iraupena:
ordubete (bideo-emanaldia
barne). Portalean (areto na-
gusian).

EEIIBBAARR ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘El último gran mago’
(Zuz: Gillian Armstrong). Sa-
rrera: 3’50 euro. Coliseoan.



hildakoak
- Isabel Martín Barahona.

92 urte. 2008-X-23.
- Libe Sarasua Gastesi.

62 urte. 2008-X-23.
- Estefania Urondo Zelailuze.

97 urte. 2008-X-23.
- Luis Bustindui Garrobo.

78 urte. 2008-X-24.
- Maria Sarasketa Muguruza.

84 urte. 2008-X-25.
- Felisa Gallastegi Txurruka.

95 urte. 2008-X-26.
- Maria Carril Quintero.

102 urte. 2008-X-26.
- Lazaro Sarobe Beitialarrangoitia.

80 urte. 2008-X-27.
- Esperanza Larrea Iraola.

99 urte. 2008-X-28.
- Luis García Rubio.                               

94 urte. 2008-X-28.
- Miguel Agirre Ozamiz.

71 urte. 2008-X-28.

...eta kitto!/2008-X-31

farmaziak
31, barixakua
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
1, zapatua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2, domeka
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
3, astelehena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
4, martitzena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
5, eguaztena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
6, eguena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
7, barixakua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

agendA
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......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.

SSUUDDOOKKUUAA

8 9
6 3 9 5 8

6 1 8
6 8 1

2 1 5 7 3
4 7

9 1 5 6
8 3 6

8 9 4 5

Zorionak, HODEI, 9 urte bete 
zenittuan-eta martitzenian.
Muxu haundi bat gurasuen
eta Ainhoaren partez.

aauurrrreekkooaarreenn eemmaaiittzzaa

ddeennbboorraappaassaakk

jaiotakoak
-  Oier Ciscar Agirregomezkorta. 2008-X-21.
-  Aiora Ibarra Areta. 2008-X-24.

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa

untzaga
“Reflejos”

Ben Carson-ek guztia galdu du: lana, dirua, 
familia… Lanpostu berria aurkitu du Nueva
York-eko Mayflower denda kate zaharrean. 
Hasieran zoratuta dagoela pentsatuko badu
ere, denda horretan sekretu handia dago, 
beldurgarria…

ZUZENDARIA: Alexandre Aja
AKTOREAK: Kiefer Sutherland, 
Paula Patton, Amy Smart, 
Cameron Boyce...

coliseo
“El último gran mago”

Houdini famatua Edinburgora ailegatu da; 
bertako ikusleek harrera beroa egin diote. 
Baina ama hil berri du Houdinik eta 
azkenengo berbak zeintzuk izan diren 
jakiteko, eta dolua amaitzeko, “medium” bat
kontratatzea erabaki du…

ZUZENDARIA: Gilian Armstrong
AKTOREAK: Catherine Zeta-Jones, 
Guy Pearce, Saoirse Ronan, 
Timothy Spall...

ego-ibar
“Juntos”

Gizonarekin duen bizitzaz aspertuta, Elisabeth
anaiarekin bizitzera joan da, komuna hippy 
batera. Baina komuna horretako bizitza hain 
da desberdina, berak desio zuen aldaketa 
handiegia izan daitekeela eta ez daki ohituko
den…

ZUZENDARIA: Lukas Moodysson
AKTOREAK: Lisa Lindgren, 
Michael Nyqvist, Sam Kessel,
Emma Samuelsson...

TABERNA BIDEBARRIETA, 1

……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
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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.
l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
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.

ETXEBIZITZAK
l Soraluzen pisua alokagai. 40 m2. Logela,
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Be-
rogailu elektrikoa. Berriztuta. Tel. 639-
178629.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m2.
Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,
adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943-
204117.
l Altzolan pisua salgai. 3 logela, sukaldea,
komuna eta despentsa. 108.000 euro,
adostekoak. Tel. 680-707639.
l Eibarko erdialdean logela alokagai lagun
batendako. Tel. 628-789789 edo 943-
254600.
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. 40,9 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.

SALEROSKETAK
l Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurri-
koa. Dura Ace taldearekin. Euskaltelen
erreplika. 1.700 euro. Tel. 656-768944. 
l Bigarren eskuko hozkailua eta plaza bi-
ko sofa salgai. 100 euro. Tel. 649-100185.
Pili. 
l Sofa bi (2 eta 3 plazakoak) salgai. Urdi-
nak. Tel. 645-007388. 
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 Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.
138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.
2.000 euro. Tel. 685-757948.
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.

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 Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 696-770480.
l Pertsona bat eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
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 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.
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.

LANA
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
659-080186.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-724168.
l Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 671-139035.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanak edo kamarera moduan lan
egiteko. Tel. 617-056828.
lNeska eskaintzen da nagusiak eta ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Inter-
na. Tel. 669-966611.
l Laurel & Hardyn kamarera behar da. Ku-
rrikuluma aurkeztu bertan (Untzaga, 11).
l Emakumea eskaintzen da goizez nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-435056.
l Kamarera/o behar da Maixa tabernan.
Tel. 605-908924.
l Saltzailea behar da dendan jornada er-
dirako. Interesatuek laga kurrikuluma Ze-
ro dendan (Estaziño, 10). Tel. 943-
700362.

...eta kitto!/2008-X-31

BESTELAKOAK
l Gosmin CX-Vista markako GPS-a galdu
da urriaren 25ean Ibarkurutze inguruan.
Informazio pertsonala du. Tel. 649-
867296.
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