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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

EELLOORRRRIIXXOOKKOO IITTTTUURRRRIIXXAANN UURRAA EERRAANNDDAAKKUUAA..-- Burutik sano ez dagoenari esan ohi zaio. “Ho-
ri be Elorrixoko itturrixan ura edandakua izango dok ba”.
EEMMOOTTEENN DDAABBEENNAA..-- Prostituta. “Emoten dabena dala esaten dabe gaizki gura detsenak”.
EENNBBAAJJAADDAA..-- Besteak konpromisoan edo estuasunean jartzeko ohitura daukanak ekartzen due-
na. “Ha datorrenian, beti enbajadiakin”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Artzainek ardi bakoitza ezagutzen dute, beste guztia
tapatu eta atzeko bi hankei begiratuta bakarrik. Lainoa
zegoen batean, elkar ikusten ez genuela, batekin joan
bere ardiak ikustera. Be, be, be! aditzen zen bakarrik.
Hauek ez dira ba gureak! berak guri... eta asmatu”

((IIssaabbeell EElloorrzzaa,, aannttrrooppoollooggooaa))

“Bonapartek egindako azterketan, zortzi dialekto eta 25
azpieuskalki zeudela zion. Gaur egun, bost dialekto ba-
karrik eta 11 azpidialekto bereizten ditut bakarrik. Ameri-
kako euskara da garbiena: han egiten da hemen lehen
egiten zen euskara, ingelesaren eraginarekin bada ere”

((KKoollddoo ZZuuaazzoo,, EEHHUUkkoo iirraakkaasslleeaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Udan zehar Errebal Center proiektuaz hainbat udal
politikarik egindako adierazpenek erantzuna behar
dutelakoan nago, eta erantzunotan argia izaten saia-
tuko naiz.
• Diote bbiiddee--jjuurriiddiikkooaa agortua dagoela. Ez da egia.

Oraindik “Contencioso-Administrativo”ra joateko
aukera dago.

• Miguel de los Toyos-ek dio alderdi politikoekiko
ttrraannssppaarreennttzziiaa egon dela uneoro. Baliteke baietz,
baina alderdi politikoetan ez gauden herritar arrun-
tok ez dugu izan informaziorik. Izan dugun infor-
mazio guztia “existitu ez den” (ikus hurrengo pun-
tua) proiektu batena izan da.

• Aitor Alberdik dio ez dela Errebal Center baino bbeessttee
pprrooiieekkttuurriikk existitu. 2003koa hauteskunde-agindua
zela. Beraz, ulertzera ematen dit hauteskunde-agin-
duak ez direla zertan bete behar, Alberdiren iritziz.
Bigarrenik, 2006koa “folleto informatiboa” zela, ez
proiektua. Folleto informatiboetan zer egiten da,
proiektuetaz informatzea ez baldin bada? Gainera,
ausartzen da esatera beste batzuk ari direla desinfor-

matzen. Alberdi jauna, proiekturik egon gabe ma-
rrazki hori lau haizeetara hedatzen ari dena (PSOE) da
desinformatzen ari dena. Ala ez?

• Mertxe Garatek dio kkoommeerrttzziiooaarrii bbuullttzzaaddaa eman-
go diola proiektu honek. Beste kale batzutan kale-
ak semi-peatonalizatzen ari diren formula ezin de-
zakete aplikatu Errebalen? Alegia, kalea zabaldu,
oinezkoentzako guneak sortu... ez, Errebalen kalea
estutuz emango zaio bultzada komertzioari. Bapo.

• De los Toyos: “TTooddooss qquueerreemmooss que la construc-
ción comience ya”. Barkatu, “Todos los que esta-
mos en el Equipo de Gobierno” esan nahiko duzu,
ezta? Ze, Errebal kalean denok ez dugu hori nahi,
inondik inora. Eta Eibarren, zuk agintzen duzun he-
rrian, ezta. 1200 sinadura jaso ditugu, momentuz,
plazaren alde. Ausartzen zarete erreferendum bat
deitzera?

• Eibarko Hiriaren Herri Antolamendurako PPllaann NNaa--
gguussiiaakk ppllaazzaa bbaatt eerraakkuusstteenn dduu Errebalen. Zuen
proiektuak ez.

JJoossuu MMeennddiiccuuttee RRooddrriigguueezz..

EERRRREEBBAALLEENN IINNGGUURRUUAANN UUDDAANN EESSAANNDDAAKKOOAAKK
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Orain egun batzuk esandakoari jarraituz,
San Andres parrokia parean zeuden
zuhaitz biak moztu zituzten aurreko as-

tean, eguaztenean hain zuen ere. Zuloagatarre-
neko kalean egiten diharduten lanek mozketa
egitea ahalbidetu bezain laster ebaki zituzten ar-
bolak, Udaleko Zerbitzu sailaren esku zeuden
ikerketa biren arabera, zuhaitzak jendearentzat
arriskutsuak bilakatuta zeuden, enborrak oina-
rrian zuen diametroa zuhaitzek zuten alturari
eusteko gauza ez zirelako.

Bestalde, eta arbolak aipatuta, uztaila amaie-
ran Errebal kalean hainbat kartelekin “apaindu”
zituzten batzuk, “oindiokan bizirik nago” eta
“R.I.P” bezalako mezua zeramaten kartelekin. In-
guruan bizi den lagun batek argazkiak etara eta
interneten zintzilikatu ditu. Kartelak agertu ziren
egun berean desagertu zirela azaldu digu bizila-
gun berak.

Ofyde aholkularitzak eta Tekniker-IK4
teknologia zentruak elkarlanean enpre-
sa txiki eta ertainen arteko kolaborazioa

sustatzeko metodologia garatu dute, merkatu

globalizatuak planteatzen dituen erronkei han-
diagoak diren enpresek erantzuten dieten maila
berean erantzuna emateko gauza izan daitezen.
‘Inteknova’ izeneko metodologia berriari esker,

enpresa txikiek bestela, bakarka garatzerik
izango ez luketen proiektuak martxan
ipintzeko aukera daukate, orain arte en-
presa txiki eta ertainen lan-esparrutik kan-
po geratzen ziren hainbat proiektu mardul
eta zabalagoak landuz. Horren inguruko
esperientzia pilotoa Txorierriko bost en-
presatan ipini dute martxan, proba gisa,
eta etorkizunean beste enpresa eta inguru
batzuetara zabaltzen joateko asmoa azal-
du dute ekimaren arduradunek.

San Andres pareko zuhaitzak moztuta

Enpresa txiki eta ertainen arteko 
elkarlana bultzatzen

Bakarrik sentitzen dira
gure umeak? Askotan
gordetzen dira, larre-

gizko moduan gainera, tek-
nologiaren aterkinaren az-
pian, betegabeko beharren
ordezkoaren bila? Badirudi
tendentziak bide horretan
doazela. Hasieran kontrakoa
izan beharko lukeela ematen
badu ere, denetarik izateak
eskatzeko gogoari topea
ezartzen diolakoan, eta be-
tegabeko beharrak gehiago
direla beharrak larregi bete-
tzearen ondorioa, hau da,
indigestio arazoa gehienbat.
Baliteke horrela izatea, baina
konpainiaren beharra nahi-
taezkoa da. Zertarako behar
du 7 urteko ume batek mo-
bila? Lokalizatuta egoteko?
Eta non dago zaintzailea?
Zaindu dezagun autonomia
eta bakartasunaren artean
dagoen muga mehea. Ume-
ek ez dute zertan autono-
moagoak izan behar kontra-
partidan bakartasuna bizka-
rreratzeko. Autoestima sa-
noaren bilaketan, haztera
bultzatuko dieten ereduak
behar dituzte.

Helduek baino hobeto era-
biltzen duten tresneri guztia-
rekin, garatzen dituzten erre-
flexuak beste trebetasun bat
baino ez dira; hala ere, erabi-
lera hori larregizkoa eta erre-
pikakorra bada, bere inguru-
ko errealitatearekiko aneste-
sikoa bihurtzen da, azken fi-
nean, benetako mundutik
ihes egitea. Duen berezitasu-
na da erabiltzen diren pizga-
rriak lar azkarrak, bisualak eta
soinudunak direla; heldu dai-
teke abiadura nahikoa ez da-
ramanak txikienentzat intere-
sa galtzera, geldoegia eta
monotonoegia delako. Hori
horrela, zelan ez zaie asper-
garria egingo liburu baten
aurrean jartzea?

Ume autonomoak

AArrrraattee
GGaarriittaaoonnaaiinnddiiaa

Udaleko Gizartekintza Sailak, Eibarko
Emakumeen Mahaiarekin elkarlanean,
komunikatzeko orduan jarraitzeko bide

eraginkorrenak eta, oro har, komunikazioa ho-
betzen laguntzen duten hainbat teknika eta
aholku azaltzeko tailerra antolatu du, emakume-
entzat propio. Pepa Bojo Ballester psikologo-se-
xologoa izango da tailerreko irakaslea eta klase-
ak Portalea kultur etxean emango dira, 2. pisu-

ko ‘Harreralekua’ gelan, urriaren 2an hasi eta
abenduaren 18ra arte, eguenetan. 12 saio izan-
go dira guztira eta talde bi osatzeko asmoa da-
go, 15.00etatik 17.00ra arteko ordutegian lehe-
na eta 17.30 etatik 19.30etara bitarteko ordute-
gian bigarrena. Matrikulak 15 euro balio du (lan-
gabetu eta oinarrizko errenta jasotzen dutene-
tzat erdia) eta izen-ematea Pegoran egin daite-
ke, astelehenetik aurrera eta irailaren 30era arte.

Modu eraginkorrean komunikatzeko tailerra

JJooaann zzeenn aasstteeaann mmoozzttuuttaakkoo zzuuhhaaiittzz bbiiaakk..
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Aurreko asteko eguenean aukeratu zuten Arcadio
Benítez Eibarko PSE-EE alderdiko idazkari, komi-
tea osatzen duten kide guztiek aho batez hala era-

baki ondoren. Gaur egun Udaleko Zerbitzu arloko burua
denak Iñaki Arriola ordezkatuko du karguan. Arriolak ko-
miteko kide izaten jarraituko du, baina ardura nagusia Be-
nítezek izango du aurrerantzean. Arriolak Gipuzkoa maila-
ko idazkaritzaren ardura bere gain hartzean, herri mailako
idazkaria aukeratzeko hauteskundeak deitu behar izan di-
tuzte eta komiteko kideen erabateko babesa jaso du idaz-
kari berriaren izendapenak.

AALLKKAARRTTAASSUUNN EEGGUUNNEERRAAKKOO AAUUTTOOBBUUSSAA
Eusko Alkartasunak domekan, hilaren 21ean, Alkar-
tasun Eguna ospatuko du Laudion eta bertara joa-
teko bailara mailan autobusa antolatu dutela jakite-
ra eman nahi die alderdikide eta alderdi zaleei. Au-
tobusa 10.10etan irtengo da, Ardantzako geltokitik
(udaletxearen atzeko aldeko autobus geltokitik). Jo-
an nahi duenak aurretik telefono hauteko batera
deitu beharko du, izena emateko: 943708429 edo
662333166 (Mertxe Garate). 

UUNNTTZZAAGGAAKKOO ZZUUZZEENNDDAARRIITTZZAA
Untzaga jubilatu etxeko zuzendaritzak aditzera
eman duenez, estatutuek diotenari jarraituta, zuzen-
dariak hiru urtez kargua bete ondoren, kargua laga
eta zuzendaritzaren esku laga du. Urtebete edo
gehiago bazkide den edonork izango du zuzendari
izateko aukera, urriaren 31rako bulegoan bere izena
emanda. Hautagaitza bat baino gehiago egonez ge-
ro, batzar nagusian aukeratuko dute zuzendaria. 

11995533--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOEENN BBAAZZKKAARRIIAA
Aurten 55 urte bete edo beteko dituztenek urriaren
18an bazkaria egingo dute Arrate hotelean. Joan
nahi dutenek 75 euro sartu behar dute Kutxako
kontu korronte honetan, izena eta abizena ipinita:
2101 0035 10 0012161675. Izena emateko azken
eguna urriaren 14a izango da.

EEZZKKOONNTTZZAA AAZZOOKKAA UURRRRIIAANN
Eibarko Ezkontza Azoka-k 7. edizioa beteko du aur-
ten eta, aurrekoetan bezala, Armeria Eskolan egin-
go da, urriaren 11 eta 12ko asteburuan zehar. Egun
bietan ezkontza munduarekin zerikusia duten den-
da eta bestelakoen eskaintza zuzenean ezagutzeko
aukera paregabea izango du azokara doan jendeak
eta ezkontzeko asmoa duten bikoteentzat ideiak
hartzeko oso erabilgarria gertatzen dela diote anto-
latzaileek. Informazio gehiagorako edo antolatzaile-
ekin harremanetan ipintzeko 606949658 edo
943410850 telefonora deitu daiteke. 

autuan

Arcadio Benítez, Eibarko
PSEko idazkari berria

Euskalduna Jauregiak
‘Adina, balio preziatua
erakundeetan’ izenburu-

ko jardunaldia hartuko du irai-
laren 26an eta Debegesak es-
kualdeko enpresei bertan parte
hartzeko deialdia luzatu nahi
die. Jardunaldien helburu na-
gusia, biztanleria zahartzearen
inguruko arazoari zein erakun-
deetako giza baliabideen ku-
deaketari buruz enpresak sen-
tsibilizatzea da. Izan ere, 2015
urtean langile gehienak 40 ur-
tetik 59ra bitartekoak izango
dira, Europar Batasunak egin-
dako azterketen arabera. Horri,
lanean jarduteko jendearen
premia izango dela aurreikus-
ten dutela gehitzen badiogu,
erakundeek adinekoen eskar-
mentua eta prestakuntza oina-
rri hartu beharko dutela uste

dute jardunaldien arduradu-
nek, “55 urtetik beherako jen-
dea aktiboki trebatzeko eta au-
rretik jardun duen jendea or-
dezkatu ahal izateko”. 

Horrekin kezkatuta, Debege-
sak Europako Gizarte Funtsak
finantzatutako FAST proiektuan
parte hartzen dihardu. 

Datorren asteko jardunal-

dian eskualdeko hainbat or-
dezkarik hartuko du parte, hala
nola: IMHko Joxean Egañak eta
EQUILIAko Arrate Iraolagoiti-
ak. Enpresaren batek interesa
izanez gero, fast@inguralde.
com helbidera idatzi edo
944789355 telefono zenbakira
deitu dezakete, irailaren 23a
baino lehen.

Adinaren balioaren inguruko jardunaldia

Madrilera egindako bi-
sita batean izan zen,
Woody Allen zine

zuzendariak, kale guztiak ja-
sota ikusi zituenean, behar-
ginek zein altxor bilatzen
zuten galdetu zuenean.
Anekdota horrek Eibarko
gaur egungo egoera adie-
razteko balio dezake, zonal-
de askotako obrak ikusita.
Konpromisoa bilatu behar
baita hiritarrek jasan behar
izaten dituzten enbarazu
egiten dieten lanen eta he-
mendik epe erdira gozatu
ahal ditzaketen ekipamen-
duen artean. Urrutirako joan
barik, Donostiako Udalak
kanpaina bati ekin dio filo-
sofia horri jarraituz.

Argi dago Eibarrek, hiri-
gintza arloan batez ere,
ziurtasun gabeko denboral-
dia bizi duela. Etorkizunean
Alfa – San Andres gune be-
rriak merkatal eta hirigintza
arloetan izan behar duen in-
tegrazioak erronka batzuk
azaleratzen ditu. Hortik ate-
rako den Merkatal Gunea
erakarpen poloa izango da
gertuko herri eta eskualde-
ko erosleentzat. Ikusi behar-
ko da zelan egituratzen di-
ren horrek eragindako trafi-
ko fluxuak eta zelako eran-
tzuna ematen zaien aparka-
leku beharrei.

Aldi berean, eskualdea-
ren berkokapena bilatu be-
harko dugu Debagaraiak eta
Urolak erakutsitako indarra-
ren aurrean. Udatik bueltan,
ikasturte berriaren hasiera
honetan, kontuan izan be-
harreko beste faktoreetako
bat krisiak Eibarko eta ingu-
ruko herrietako sektoreei
zelan eragingo dion izango
da: automobilaren indus-
triaren ingurukoek edota
metalaren esparruko enpre-
sa txikiek egoerari zelan
erantzungo dioten ikusteko
dago eta, baita, ingurunea-
ren ekonomia aktibitatean
horrek izango duen eragina.

Marketing-aren azterketa
klasikoak esaten digu berri-
tasun guztiek eurekin, me-
hatxu batekin batera, aukera
bat ere dakartzatela. Edo-
zein kasutan, eta baikorki
begiratuta, bizirik gaudela-
ren ikurra dugu hori. Hori
da garrantzizkoena.

Altxorra

JJoossee LLuuiiss MMaarrttiinn
((KKAAZZEETTAARRIIAA))
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Gaur barixakua, 19.30etatik aurrera
mobilizazioa abiatuko da Untza-
gatik, Amnistiaren Aldeko Mugi-

mendua eta Askatasunaren kontrako sen-
tetziaren eta EAE-ANV alderdia legez
kanpora lagatzeko erabakiaren aurka pro-
testa egiteko. Eibarko Ezker Abertzaleak
deitutako ekitaldiak ‘Salbuespen egoerari
stop. Euskal Herriak autodeterminazioa’
izenburua eramango du. Ezker Abertzale-
ak, aste honetan bertan erabaki duten
EAE alderdiaren ilegalizazioaren inguran
“estatuak Euskal Herrian ezarri duen ‘sal-
buespen egoeran’ sakontzeko azken urra-
tsa” izan dela azaldu du eta “indepen-
dentzia eta sozialismoaren bidean Euskal
Herriarekin hartutako konpromisoa” be-
rretsi du.

Ezker Abertzaleak
mobilizazioa deitu

du gaurko

ORAIN DELA

Idoia Bolinaga eta Iban Larranaga kale hezitzai-
lliak herriko gaztiekin egindako txostenaren on-
dorixuetako bat gazte jendiak alkartzeko eta denpo-
ria emoteko lokalen beharra zekela izan zan.

Erreka ganoraz bideratzeko lanak Txonta zatittuta
laga zeben eta, horregaittik, Udalak autobus zerbitzu
berezixa ipini zeban auzokuendako. Bederatzi la-
gunendako furgonetiarekin hasi zan zerbitzu hori.

Ipurua Gimnasia Erritmikuak 60 neskatik .gora
zittuan taldian. Une hartan Gipuzkuako, Euskadiko
eta, seniorretan gainera, Espainiako txapeldunak
be baziran. Podiumian kabia egin zeban taldiak. 

Antzerki taillerra antolau zeban Kili-Kolo he-
rriko taldiak, hamar urte betetzen ziranian Uda-
lak azkena antolau zebanetik. Gorputz espresinua,
inprobisazinua, klowna eta gidoiak landu ziran.

10 urte
11999988--IIXX--1188 
224455.. ZZKKIIAA..

KKiillii--KKoolloorreenn aannttzzeerrkkii ttaaiilllleerrrraa..

GGaarrrraaiioo zzeerrbbiittzzuuaa iippiiññii zzaann 
mmaarrttxxaann TTxxoonnttaann..

Danon ahotan
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Udako Euskal Unibertsitateak (UEU)
urria eta azaroa bitartean zortzi
ikastaro eskainiko ditu Markeskua

jauregian. Udazkeneko eskaintza horren
berri eman zuten martitzenean Lore
Erriondo UEUko zuzendariak eta Mari Kar-
men Menika Markeskuako arduradunak.

Ikastaroek hainbat esparru ikutuko dituzte:
jendaurreko komunikazioa (‘Jendaurreko
komunikazioan trebatzeko tailerra’), hiz-
kuntza, hezkuntza eta teknologia berriak
(‘Morfologiako eta sintaxiko ariketak kon-
putagailuaren bidez’, ‘Ordenagailuz la-
gundutako itzulpena, Wordfast eta Plusto-

ols’ eta ‘Teknologia berriak
gaur egungo hezkuntzan’), gi-
zarte gaiak (‘Gatazken konpon-
keta’) eta interes orokorreko
gaiak (‘Euskal ipuinak eta mito-
logia: ipuin tailerra’, ‘Kantua ai-
tzakia: espresio tailerra’ eta
‘Haur kantak eta jolasak’). Ikas-
taro bakoitzari buruzko infor-
mazio zehatza www.ueu.org
helbidean edo Markeskua jau-
regian (943 82 14 26 telefono-
an) eskuratu daiteke. Izena
emateko epea zabalik dago.

Udazkeneko eskaintza aurkeztu du UEUk

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk

SSaann JJuuaann,, 11 % 994433 2200 3333 2299 EIBAR

LLOORRAADDEENNDDAA

MMUUGGIICCAA

SS aa nn  JJ uu aa nn  11 55  --  bb ee hh ee aa
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

l GGAASSAA EETTAA IITTUURRGGIINNTTZZAA
l AALLTTZZAARRII EETTAA OOSSAAGGAARRRRIIAAKK
l BBAAIINNUUOONNTTZZIIAAKK eettaa

HHIIDDRROOMMAASSAAJJEERRAAKKOO KKAABBIINNAAKK
l HHAANNSSGGRROOHHEE GGRRIIFFEERRIIAA
l AAIIRREE EEGGOOKKIITTUUAA
l ZZOORRUU EERRRRAADDIIAATTZZAAIILLEEAA

iturgintza

Udazkeneko eskaintzaren aurkezpena Markeskuan 
egin zuten Mª Karmen Menikak eta Lore Erriondok.
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kaleko inkestA
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EElleennaa PPiieeddrraa
6688 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Nere famelixan holako kasuren bat
egon ezkero, ez jatan gustauko
Garzonek nahi dabena egittia.
Halanda be, hillobixak altsatzia nahi
dabenak, horretarako eskubide osua
daka. Nik gogoratu egingo nittuzke
eta listo, baiña nahi dabenak
eskubide osua daka.

Hillobi komunak zabaldu
eta desagertutakuak
identifikatziaren alde zagoz?

PPeeddrroo GGoommeezz
6688 uurrttee,, iillee--aappaaiinnttzzaaiilllliiaa
Oso ondo ikusten dot Gerra Zibillian
eta Frankismuan hildako eta
desagertutakuak aurkittu eta
identifikatzia. Ez dot uste hautsak
harrotzia danik, nere famelixakoren
bat desagertuta egongo bazan edo
hil bazeben, gustauko jatan jakitzia
eta bihar dan moduan lurperatzia.

JJoossee MMaarrii OOtteeggii
4422 uurrttee,, hhaarraakkiiññaa
Imajiñatzen dot jente asko euren
famelixako desagertu eta hildakuak
nun daguazen jakitzeko irrikittan
egongo dala. Gauzia ez da gauzak
nahastia eta barriro be atzera
bueltatzia; izan be, bakotxak 
eskubidia daka beran senitartekuei
zer gertatu jaken jakitteko.

CCoonncchhiittaa AArréévvaalloo
7744 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Baltasar Garzon egitten ari dana
tontakerixia da, txarto esanda, baiña
tontakerixia. Horrenbeste denbora
pasatu ostian, zertan hasi bihar dira
barriro be hillobixak jasotzen?
Telebisiñuan esan dabenez, Lorcaren
famelixia neurri horren kontra dago,
eta nik logikua ikusten dot hori.

Altxamendu militarrak
eta frankismuak eragin
zittuan heriotzak zenbatu
eta desagertutakuak
identifikatzia nahi dabela
agertu dau Baltasar Garzon
epailliak. Estatu
espaiñiarreko autonomia
batzuetako gobernuei,
hiriburu garrantzitsuetako
udalei eta apezpiku-
espaiñiarrari eskatu ei detse
eurek dakazen datuak

igortzia eta ikerketiarekin laguntzia. Ofizialki oindiño ez da egiñ
iñolako ikerketarik kasu honen gaiñian, baiña egiñ ziran
krimenak gizadiaren aurka zoiazenez, ezin dira preskribidu.
Oiñ arte geldirik egon dan gai bat kalera irtetzian, hautsak
harrotu egin dira inguru politikuetan. Alderdi popularreko kidiak
Garzonen erabagixaren kontra agertu dira hasieratik. Ez dala
biharrezkua, gauza horrek ahaztu egin bihar dirala, beste 
alderdikuak barrabaskerixa gehixago egin zebela (Fragak
esana)… Alderdi Popularretik kanpo, batzuk ondo ikusten dabe
neurrixa, baiña beste asko ez dira epaille horretaz fixatzen.
Garzonek nabarmentzia besterik ez dabela nahi esaten dabe,
beran prozesu danak horrelakuak dirala, ikusgarrixak, baiña
emaitza positibo barikuak. Garzonek, halanda be, aurrera
jarraitzen dau beran ekimenian. Amaittuko dau prozedura hau?

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

TABERNA BIDEBARRIETA, 1

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
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2007. urte amaieran ja-
so eban ...eta ki-
tto! Euskara Elkar-

tiak proposamena Topagunea,
Euskara Elkarteen Federaziñua-
ren eskutik: Eusko Jaurlaritzak
komunikabidien irakorle kopu-
rua eta irakorlien asebetetze
mailla ezagutzeko inkestak di-
ruz laguntzeko asmua zekan.
Behin baiño gehixagotan landu
detsa ...eta kitto!k gai horri, eta
Topaguneak, horren barri jakin-
da, enbidua bota zetsan alkar-
tiari. Eta, esan moduan, azke-
nengo hillabetietan behiñ eta
barriz landutako gaixa zala iku-
sitta, zuzendaritzak baietz esan
eta inkesta hau egitteko
proiektuarekin bat egin eban
aldizkarixak. Inkesta hau ez da
Eibarren egin bakarrik, Txorie-
rrin be egin dabe. Aztiker en-
presia aukeratu zan inkestiori
egitteko eta, hainbat billera
egiñ eta gero, eibartarren ar-
tian egingo ziran lehelengo bo-
rradoriarekin Eusko Jaurlaritza-
ren babesa lortu zan. Aztiker
enpresiak eskarmentu haundi-

xa daka ikerketa soziologikuak
egitten, baiña herri aldizkari bat
aztertzen eban lehelengo aldi-
xa izan zan hauxe. Eibarko da-
tuak eman (demografikuak eta
aldizkarixari buruzkuak) eta in-
kestaren metodua zehaztu
eban: UUnniibbeerrttssuuaa 1155 uurrtteettiikk
ggoorraakkoo EEiibbaarrkkoo 2244..338899 llaagguu--
nneekk oossaattuu ddaabbee.. LLaaggiiññaa 992266
hheerrrriittttaarr.. DDeeiixxaakk 22000088kkoo
mmaaiiaattzzaarreenn 1155aa eettaa eekkaaiiññaarreenn
55aa aarrttiiaann eeggiinn zziirraann.. AAllkkaarrrriizz--
kkeettaakk eeuusskkaarraazz zzeeiinn ggaazztteellaa--
nniiaazz eeggiinn ddiirraa,, eellkkaarrrriizzkkeettaa--
ttuuaarreenn nnaahhiixxaarreenn aarraabbeerraa..
BBeerraazz,, aakkaattss ttaarrttiiaa ++--%%33,,22kkooaa
ddaa llaaggiiññ oossuuaarreennttzzaatt,, %%9955,,55--
eekkoo kkoonnffiiaannttzzaa mmaaiillllaarreekkiinn.. 

AAllddiizzkkaarriixxaa oossoo eezzaagguunnaa 
ddaa EEiibbaarrrreenn

Inkesta honen emaitzak oro-
korrian hartuta oso positibuak
dirala esan biharra dago, behin
baiño gehixagotan ikusiko do-
zue jendiak ondo ezagutzen
dabela aldizkarixa, eta jendia
pozik daguala jasotzen daben
produktuarekin. 15 urtetik go-

rako jenian artian egin da in-
kestia, jakin badakigu hortik
beherakuek be irakortzen dabe-
la aldizkarixa, baiña adin tarte
horretatik gora aztertzia eraba-
gi zan. Adin tarte hori hartu eta
gero, ggaauurr eegguunn eeiibbaarrttaarrrreenn
%%9933,,55aakk eezzaagguuttzzeenn ddaauu aall--
ddiizzkkaarriixxaa, kopuru oso altua be-
netan. Aldizkarixa ezagutzen
dabenen artian, barriz, %77,1-
xak iñoiz irakorri dau aldizkari-
xa. Baiña pozgarrixa izan dan
datua jarraixan jaso eban rebis-
tiak; gure irakorliak oso fiñak
eta leialak dirala esateko auke-
ria dakagu. Izan be, aldizkarixa
iñoiz irakurri daben jendiaren
artian, %77,6xak azken asteko
alia irakorri dau, %15,6xak az-
ken hillebetian eta azkenengo
urtian %6,4ak. Hau danau jen-
de kopurura, edo kopuru abso-
lutuetara eruanez gero, astero
14.000 lagun baiño gehixagok
irakortzen dabe ...eta kitto! al-
dizkarixa. Datu horrek bakarrik
gure aldizkarixa Eibarren da-
guan komunikabide indartsue-
na bihurtzen dau.

Guria moduko rebista batek
sortzen daben interesa azter-
tzeko beste faktore garrantzi-
tsu bat jendiak hori irakortzen
emoten daben denporia izaten
da. Hor be aldizkarixaren da-
tua eziñhobia da: 30 miñutu
baiño gehixago emoten dittu
jendiaren %21,5ak, 21 eta 30
miñutu artian %26,9xak, 11
eta 20 miñutu artian %23,7xak
eta 10 miñututik behera
%27,9xak. Aztiker enpresak
azpimarratutakuaren arabera,
harrittu egin dittu, gaiñera, 30
miñututik gora emoten daben
jendian artian asko daguazela
ordubetiaren inguruan dabize-
nak. Baiña, media bat egin
bihar danez, eibartarrak ...eta
kitto! irakortzeko astero 27,6
miñutu erabiltzen dittuala diño
inkesta honek.

Ezagutzari buruzko beste
hainbat datu ere jaso dittugu
Aztikerren eskutik. ...eta kitto!
ezagunagua eta irakorrixagua
da emakumezkuen artian gizo-
nezkuen artian baiño. Gaiñera,
emakumezkuak denpora gehi-
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.... .... ....eeeettttaaaa  kkkkiiiittttttttoooo!!!!
aaaasssstttteeeekkkkaaaarrrriiiixxxxaaaa

gero eta indartsuago
irakorlien artian

Atzo aurkeztu eban ...eta kitto! Euskara Elkartiak juan
dan udaberrixan egindako inkestaren emaitza. Aztiker
enpresak egin dau ikerketia alkartiarendako eta Eusko
Jaurlaritzaren babesa izan dau.
Emaitza espero baiño hobia izan da; jendiaren
prestutasuna haundixa, bai idatzizko inkestan,
bai telefonoz egindakuetan. Eta, gaiñera, jendiak
oso modu positibuan baloratu dau aldizkarixa.
Asko irakortzen dan aldizkarixa, 14.000 lagunek
irakortzen dabe astero-astero, irakorlien artian erdaldun
kopurua be altua, biharrezko  komunikabidia da
eibartarrendako. Aldizkarixaren webgunia izan da inkestan
emaitza kaskarra izan daben atal bakarra.
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xago ematen dabe aldizkarixa
irakortzen. Halanda be, beste
aldizkari batzuetan alde nabar-
menagua egoten da genero bi-
xen datuen artian.

Ikasketa mailla haundiko he-
rritarrengana hobeto aillega-
tzen da aldizkarixa. Halanda
be, aldiak ez dira oso haundi-
xak; ...eta kitto! idatzizko pro-
duktua izanda, eta aldiak ez di-

rala oso haundixak kontutan
izanda, aldizkarixak merkatu
zabala dakala erakusten dau.

Bestalde, bai ikusten da lotu-
ra ...eta kitto!ko irakorle eta
euskarazko produktuen konsu-
muaren artian. Gero eta gehi-
xago irakorri aldizkarixa, beste
euskarazko produktuak konsu-
mitzeko ohitturak be gora egi-
tten dau. Eta euskarazko pro-

duktua izanda, badago eragin
zuzena dakan datua: hizkuntza-
ren gaittasuna; zenbat eta
erreztasun gehixago izan eus-
karaz berba egiñ edo idazteko,
orduan eta ...eta kitto! irakor-
tzeko ohittura haundixagua.
Datu hau ez da harritzekua.

Adin tarte guztietara aillega-
tzen da ...eta kitto!, indartsu
gaiñera. Hori bai, gero eta per-

tsona nagusixagua, gero eta
denbora gehixago emongo
dau aldizkarixa irakortzen.

...eta kitto!ren ezagutzaren
inguruko datuak oso onak izan
badira be, ezagutzan hain zu-
zen jaso dogu inkesta honetan
bildutako daturik txarrena. Al-
dizkarixaren webgunia ez da
ezaguna herrixan edo ez dago
erabiltzeko ohitturarik behin-

9
geure gaiA

......eettaa kkiittttoo!!rreenn eezzaagguuttzzaa:: iirraakkoorrllee kkooppuurruuaakk

HHaammaabboosstt uurrtteettiikk ggoorraakkoo eeiibbaarrttaarr iixxaa gguuzzttiiaakk,, %%9933,,55aakk,, eezzaa--
gguuttzzeenn ddaabbee aallddiizzkkaarriixxaa;; hhoorrrreettaattiikk %%7777,,11kk iiññooiizz iirraakkuurrrrii ddaauu
rreebbiissttiiaa.. DDaattuu hhoorrrreekk kkooppuurruu aabbssoolluuttuueettaarraa eerruuaanneezz ggeerroo,,
ggooiikkoo ttaauullaann ddaagguuaazzeenn nnuummeerruuaakk lloorrttuukkoo ddiittttuugguu.. 2222..779911 llaa--
gguunneekk eezzaagguuttzzeenn ddaabbee rreebbiissttiiaa;; 1177..888866kk iirraakkoorrrrii ddaabbee bbeehhiiññ
eeddoo ggeehhiixxaaggoottaann eettaa 1133..887722kk iirraakkoorrrrii ddaabbee aazzkkeenneennggoo aalliiaa..
BBeerraazz,, bbaattaazzbbeessttee 1144..000000 iirraakkoorrllee ddiittttuu aallddiizzkkaarrii bbaakkoottxxaakk
aasstteerroo,, eettaa oossoo iirraakkuurrllee ffiiddeellaakk ddiirraallaa eessaann lleeiikkee,, aallddiizzkkaarrii--
xxaarreenn zzaaiinn eeggootteenn ddiirraallaa..

bbaalloorraazziiññoo oorrookkoorrrraa ((00--1100))

661188 iinnkkeessttaattiikk ppeerrttssoonnaa bbaakkaarrrraakk eemmoonn ddeettssaa aallddiizzkkaarriixxaarrii 55
ppuunnttuuttiikk bbeehheerraakkoo bbaalloorraazziiññuuaa;; ggeehhiixxeennaakk 77ttttiikk ggoorraakkuuaa
eemmoonn ddeesskkuuee eettaa,, mmeeddiiaa eeggiiññeezz ggeerroo,, 77,,88xxaa eemmootteenn ddeettssaa
iirraakkuurrlliiaakk rreebbiissttiiaarrii..
BBaalloorraazziiññoo ppoossiittiibbuuaakk bbeenneettaann ggooiikkuuaakk,, eettaa ggaauuzzaa bbeerraa gguurree
rreebbiissttiiaa eeggoottiiaakk hheerrrriixxaarrii zzeerr eesskkiinnttzzeenn ddeettssaatt ggaallddeettuu ddeettssaa--
gguunniiaann.. OOssoo oonnaa eeddoo oonnaa eeii ddaa ......eettaa kkiittttoo!! iizzaattiiaa eeiibbaarrttaa--
rrrreennddaakkoo;; eezz oonnaa eezz ttxxaarrrraa hhiirruu llaagguunneennddaakkoo.. BBaaiiññaa iiññoorrkk eezz
ddaauu ttxxaarrttzzaatt hhaarrttzzeenn ......eettaa kkiittttoo!! eexxiissttiittzziiaa..

eezzaagguuttzzaa eettaa bbaannaakkeettaa

AAsstteerroo bbaannaattzzeenn ddaa ......eettaa kkiittttoo!! aallddiizzkkaarriixxaa,, 77..995500 aallee gguuzzttii--
rraa ((EEiibbaarrkkoo bbuuzzooiieettaann eettaa EEiibbaarrttiikk kkaannppoo kkoorrrreeoozz)).. IInnkkeessttaann
eettxxiiaann jjaassoottzzeekkoo ddaakkeenn oohhiittttuurriiaa eezzaagguuttzziiaa bbee nnaahhii iizzaann ddoo--
gguu eettaa ddaattuuaakk ggooiikkoo ttaauullaann ddaaggoozz bbaannaattuuttaa..

iirraakkuurrlliiaarreenn ppeerrffiillllaa

EEuusskkeerraazz bbaakkaarrrriikk kkaalleerraattzzeenn ddaann aallddiizzkkaarriixxaa iizzaannddaa,, eess--
ppeerroo ggeenndduuaann mmoodduuaann,, iirraakkoorrlliiaakk eeuusskkaalldduunnaakk,, eelleebbiidduunn
oorreekkaattuuaakk eeddoo eerrddaall eelleebbiidduunnaakk ddiirraa ggeehhiixxeenngguuaa.. EEiibbaarrkkoo
eerrrreeaalliiddaaddee ssoozziioolliinngguuiissttiikkuuaa bbee iikkuussii ggeeiinnkkee ddaattuuoottaann..
BBaaiiññaa ggaarrrraannttzziittssuuaa aallddiizzkkaarriixxaa iirraakkoorrttzzeenn ddaabbeenn eerrddaall hhiizz--
ttuunneenn kkooppuurruuaa ddaa:: %%77,,1100aa..
PPeerrffiillllaarreekkiinn jjaarrrraaiittttuuttaa,, ggiizzoonneezzkkuuaakk eettaa eemmaakkuummeezzkkuuaakk aann--
ttzzeerraa iirraakkoorrttzzeenn ddaabbee aallddiizzkkaarriixxaa ((%%5544,,3300 eemmaakkuummeezzkkuuaakk
eettaa %%4455,,7700 ggiizzoonneezzkkuuaakk)),, bbaaiiññaa aaddiinn ttaarrttee gguuzzttiieettaarraa aaiilllleeggaa--
ttzzeenn ddaa,, ggaazzttee zzeeiinn nnaagguussiixxaakk rreebbiissttiiaa iirraakkoorrttzzeekkoo oohhiittttuurriiaa
ddaakkee.. AAllddiiaa rreebbiissttiiaa iirraakkoorrttzzeerraakkoo oorrdduuaann bbiihhaarr ddaann ddeennppoo--
rraann ddaaggoo;; ggeerroo eettaa nnaagguussiixxaagguuaa,, ddeennbboorraa ggeehhiixxaaggoo iirraakkoorr--
ttzzeekkoo.. MMeeddiiaa eeggiiññeezz ggeerroo,, 2277,,66 mmiiññuuttuu eemmootteenn ddiittttuu aasstteerroo
eeiibbaarrttaarr bbaatteekk......eettaa kkiittttoo!! iirraakkoorrttzzeenn.. AAzzkkeenneennggoo ddaattuu hhaauu
bbeenneettaann ppoossiittiibbuuaa ddaa,, jjeennddiiaakk gguussttoorraa iirraakkuurrttzzeenn ddaabbeellaa eettaa
aasstteerroo ddeennppoorriiaa eesskkiinnttzzeenn ddeettssaallaa aaddiieerraazztteenn ddeesskkuu--eettaa..
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tzat. Eibartarren %95,7xak ez
dau iñoiz erabilli gure webgu-
nia. Inkesta honek sortu deskun
erronka nagusixena izango da
hau, webgunia ezagutarazi, es-
kintza ona egiñ eta jentiarengan
interesa sortu, aldizkarixarekin
lortu dan moduan.

HHeerrrriixxaarreennddaakkoo bbiihhaarrrreezzkkuuaa 
Iñoiz aldizkarixa irakorri da-

ben jendiari produktua balora-
tzeko eskatu detsagunian, ei-

bartarrak aldizkarixaren gai-
ñian daken iritzixa oso ona
izan da. Media eginda, 7,8ko
puntuaziñua lortu dau rebis-
tiak. Benetan azpimarratzekua
0 eta 10 artian baloratzeko es-
katu dogula eta pertsona ba-
karrak eman diola 5etik behe-
rako puntuaziñua.

Hori ikusitta, jendiak aldizka-
rixa biharrezko produktua dala
pentsatzia erreza da eta hori
erantzun dabe; baiña, gaiñera,

iñork ez dau esan aldizkarixa
txarra danik eta inkestatuen
%99,5ak herrixarendako ona
edo oso ona dala esan dabe.
Erantzuneri begiratuta, aldizka-
rixa ez dago lerrotuta, irakor-
tzeko ez dau arazorik sortzen
eta eibarreraz idazten jarraitze-
kuaren aldekuak da gehixen-
gua. Argazkixekin lotutako ge-
neruak dira baloraziño positi-
buenak batzen dittuen artiku-
luak, eta artikuluen laburtasuna

saritzen da. Izan be ...eta ki-
tto!ren gertutasuna eta euske-
raz idatzitta egotia dira gehixen
eskertzen diranak. Jendiak gus-
tora irakortzen dau aldizkarixa
eta, askotan, Eibarko notiziak
jasotzeko erabilltzen daben ko-
munikabide bakarra da. Datu
honek ematen dau zuzen zuze-
nian aldizkarixaren arrakastia-
ren arrazoia: herriko notiziak ei-
bartarren eskutan.

Ataleri dagokionez, Kirolez

Geure gaia
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aallddiizzkkaarriiaarreenn ddiisseeiiññuuaa eeuusskkaallkkiixxaa iillddoo eeddiittoorriiaallaa

AALLDDIIZZKKAARRIIXXAARREENN EEDDUUKKIIXXAAKK:: EEiibbaarrkkoo aallbbiissttiiaakk eezzaagguuttzzeerraa
eemmoottiiaakk eemmootteenn ddeettssaa ......eettaa kkiittttoo!!rrii bbeerree iinnddaarrrraa mmaaiillllaa hhaauunnddii--
xxaann;; hhoorrii bbee jjaakkiinn ddoogguu iinnkkeessttaa hhoonneettaann.. GGeerrttuuttaassuunnaa eettaa eeuuss--
kkaarraazz kkaalleerraattzziiaa ddiirraa eeiibbaarrttaarrrraakk ggeehhiixxeenn eessttiimmaattzzeenn ddaabbeennaa..
BBaaiiññaa,, hhoorrii jjaakkiinnddaa,, zzeellaann iikkuusstteenn ddiittttuu eeiibbaarrttaarrrraakk rreebbiissttiiaarreenn
eedduukkiixxaakk?? OOssoo bbaalloorraazziiññoo ppoossiittiibbuuaa lloorrttuu ddaauu aallddiizzkkaarriixxaakk;; llee--
rrrroo hhoonneekkiinn bbaatteerraa,, hhoorrii eerraakkuusstteenn ddaabbeenn ggrraaffiikkuueettaakkoo bbaattzzuukk..
AAllddiizzkkaarriixxaarreenn ddiisseeiiññuuaa eettaa iittxxuurraa gguussttookkoo ddaakkaa eerraannttzzuunn ddaa--
bbeenn jjeennddiiaarreenn %%9944aakk.. DDiisseeiiññuuaakkiinn lloottuurriiaa ddaakkaa bbaaiittttaa bbee tteess--
ttuuaakk aauurrkkeezztteekkoo mmoodduuaakk eettaa hhoorrrreekk bbee nnoottaa oonnaa lloorrttuu ddaauu:: iinn--
kkeessttaa eerraannttzzuunn ddaabbeenneenn %%9966,,11aakk eeggookkiixxaa iikkuusstteenn ddaauu tteessttuuaa
aauurrkkeezztteekkoo mmoodduuaa,, %%00,,88xxaakk eezzeettzzaa eessaann ddaauu eettaa ttaarrtteekkoo eerraann--
ttzzuunnaakk %%33,,22 iizzaann ddiirraa..
EEuusskkeerriiaarrii ddaaggookkiioonneezz,, ......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa AAllkkaarrttiiaakk hhaassiieerraattiikk
eerraabbaaggii zzeebbaann eeiibbaarrrreerraa ggiizzaarrtteerraattzzeekkoo ttrreessnnaa iizzaann zzeeiikkiiaallaa aall--
ddiizzkkaarriixxaa eettaa,, hhoorrrreeggaaiittttiikk,, eerraabbiillttzzeenn ddoogguu eeiibbaarrrreerraa.. GGuurree iirraa--

kkuurrlliieenn eerrddiixxaakk aallddiizzkkaarriixxaa uulleerrttzzeekkoo aarraazzoorriikk eezz ddaakkaallaa eessaatteenn
ddaauu;; bbeessttee %%3300 bbaatteekk nnooiizzbbeehhiinnkkaa aarraazzoorreenn bbaatt eeuukkiittzzeenn ddaabbee--
llaa ddiiññoo.. EEiibbaarrrreerraarrii ddaaggookkiixxoonneezz,, bbaarrrriizz,, zzuuzzeenniiaann ggaallddeettuu ddoogguu
eeiibbaarrrreerraa eerraabbiillttzzeenn jjaarrrraaiittttuu bbiihhaarrkkoo ggeenndduukkeeeenn:: %%3366xxaakk eeiibbaa--
rrrreerraa eerraabbiillllii bbiihhaarrkkoo ggeenndduukkeellaa ggeehhiixxeenn bbaatt eessaatteenn ddaauu,, eettaa
mmoodduu oorreekkaattuuaann eerraabbiillllii bbiihhaarrkkoo ggeenndduukkeellaa iixxaa %%2277xxaakk;; hhoorrrrii
eeiibbaarrrreerraa hhuuttssaa eerraabbiillllii bbiihhaarrkkoo ggeenndduukkeellaa eessaatteenn ddaabbeennaakk
ggeehhiittttuuzz ggeerroo,, ggaauurr eegguunnggoo ppoolliittiikkiiaa oonnaarrttzzeenn ddaallaa ppeennttssaattzzeenn
ddoogguu,, aarrttiikkuulluu bbaattzzuueettaann eeiibbaarrrreerraa hhuuttssaa eerraabbiillttzzeenn bbaaiittttaa eettaa
bbeessttee bbaattzzuuttaann oorreekkiiaa ttooppaattzzeenn ssaaiiaattzzeenn ggaarraa--eettaa..
AAllddiizzkkaarriixxaarreenn iillddoo eeddiittoorriiaallaarreenn ggaaiiññeekkoo iirriittzziixxaa bbee eesskkaattuu zzaann
iinnkkeessttaann.. ......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa AAllkkaarrttiiaakk eessttaattuuttuueettaann eessaatteenn ddaauu
eezz ddaabbeellaa bbaatt eeggiitttteenn iiññuunnggoo jjooeerraa ppoolliittiikkoorreekkiinn eettaa hhoorrii aallddiizz--
kkaarriixxaann hhoorrrreellaa iikkuusstteenn ddaann ggaarrrraannttzziittssuuaa zzaann:: %%9944ttiikk ggoorraa ppeenn--
ttssaattzzeenn ddaauu rreebbiissttiiaa pplluurraallaa ddaallaa,, eettaa hheerrrriikkoo UUddaallaarrii eemmoonnddaakkoo
ttrraattaammeenndduuaa oobbjjeettiibboottaassuunneezz llaannttzzeenn ddaallaa ddiiññoo %%8822xxaakk..

wweebbgguunniiaa IInnkkeessttaakkoo eemmaaiittzzaa oossoo oonnaa
iizzaann bbaaddaa bbee,, eeggoonn ddaa
eettoorrkkiizzuunn hhuurrbbiilllleerraakkoo
eerrrroonnkkaa hhaauunnddiixxaa ddaakkaagguu--
llaa aaddiittzzeerraa eemmootteenn ddaabbeenn
ddaattuuaa.. eettaakkiittttoo..ccoomm wweebb--
gguunniiaa eezz ddaa eezzaagguunnaa eeiibbaarr--
ttaarrrreenn aarrttiiaann eettaa hhoorrii iinnddaarr--
ttuu bbiihhaarrrraa ddaaggoo.. IInnkkeessttaarrii
eerraannttzzuunn ddeettsseenn eeiibbaarrttaa--
rrrreenn %%9955,,77xxaakk eezz ddaauu iiññooiizz
bbiissiittaattuu wweebbgguunniiaa.. IIaa iiññooiizz
eezz ddaauu bbiissiittaattuu %%11,,77xxaakk;;
uurrttiiaann bbeehhiiññ eeggiinn ddaauu
%%00,,99xxaakk;; hhiilllliiaann bbeehhiiññ
%%11,,44aakk;; eettaa aazzkkeenneennggoo aass--
ttiiaann %%00,,33aakk bbaaiiññoo eezz..
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...eta kitto!/2008-IX-19

kirol, Kaleko inkesta eta Danon
Ahotan dira gustokuenak; bes-
te aldian, gutxien gustatzen di-
ranak Kirolez kirol bera, denbo-
rapasak eta horoskopua.

IIddaattzziizzkkoo iinnkkeessttiiaa
eettaa eettoorrkkiizzuunnaa

Juan dan udaberrixan egin
genduan inkestiaren modo-
kuak telefonoz egittia ohikua
bihurtu da gaur egun. Baiña in-
kestako galdera gehixenak itxi-
xak izango lirakez, nahiz eta
bateren bat irekixa izan, eta ho-
ri be egittia nahi genduan, bai
Eibarren, bai Txorierriko aldiz-
karixan be. Telefono deixak
egitten hasi aurretik, idatzizko
inkesta bat egittia pentsatu
genduan. Apirillian zabaldu zan
aldizkarixarekin batera hori in-
kestiori eta orduan be pozteko
moduko datua jaso genduan:
148 irakorlek erantzun eben in-
kestia. Gure zabalkundia kontu-
tan eukitta, jende askok pen-
tsauko dau ez dala asko, baiña
bai gu, bai Aztiker-ek berak be
oso positibotzat baloratu gen-
duan partehartzia.

Eta jasotako erantzun kopu-
rua altua izan bazan, jendiak
egindako baloraziñua are ho-

bia. Emakumiak gehixago
erantzun zeben (84 inkesta) gi-
zonezkuak baiño (53 inkesta);
34 urte baiño gitxiago zittuan
inkestatuen %25,5ak, 35 eta 54
urte artian %29,7xak eta 55tik
gora %32,4ak (%12,4ak ez ze-
ban edaderik esan).

Erantzunen gehiengo absolu-
tuak egin eban aldizkarixaren ba-
loraziño positibo edo oso positi-
boa, hori bai atalez ataleko balo-
raziño gehixago egin da, jende
gehixagok esan dau zer dakan
gustoko edo zer ez; eta hori bai-
ño gehixago, proposamenak be
asko izan dira. Jende askok esan
dau atal konkreturen bat gehitzia
nahiko leukiala, sukaldaritza,
umorea eta Eibarko historia bere-
ziki. Banaketa arazuak, diseiñu al-
daketa biharrak eta barruko
orrialdiak koloretara aldatzeko
eskaerak be asko izan dira.

Hori guztia ikusitta, eta hasie-
ratik pentsauta eguan moduan,
eibartarren iritzixa kontutan
hartzeko asmua dago rebistan.
Datorren abenduan 20 urte be-
teko dittu ...eta kitto! aldizkari-
xak. Horrekin batera produktu
bi kaleratzeko asmua dakagu:
alde batetik, abenduaren lehe-
lengo egunetan 20 urte ko ibil-

bidia laburbilduko daben rebis-
ta berezixa, formato berezixa-
rekin, gaiñera, eta abenduko bi-
garren astian, barriz, ...eta kitto!
barrixa presentauko dogu: di-
seiñu eta atal barrixak. Horreta-
rako inkesta honetan emonda-
ko ideia eta proposamen guz-
tiak eukiko dittugu kontuan.

Eibartarrendako sortutako
proiektua da …eta kitto! aldiz-
karixa, zuendako egitten dogu
biharra eta eskerrak emotia bai-
ño ez jaku geratzen, alde bate-
tik gure inkestia erantzuteko or-

du laurdenetik gora eskindu da-
ben eibartarrei, baitta idatzizkua
erantzun daben guztieri be. Bai-
ña bereziki astero aldizkarixa
irakortzen dabeneri, publizida-
dia jartzen daben denda eta en-
presei, diruz laguntzen daben
instituziñueri, Eibarko Udalari,
Gipuzkoako Foru Aldundiari eta
Eusko Jaurlaritzari. Azken horri,
Jaurlaritzari, inkesta hau egitte-
ko bidia zabaldu izana be esker-
tu biharra detsagu. Eta amaitze-
ko, Aztiker enpresiari egindako
lanarengaittik.
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-- UUddaabbeerrrriixxaann eeggiinn zzeenndduueenn
iinnkkeessttiiaa;; nnoollaakkuuaa iizzaann zzaann
eeiibbaarrttaarrrreenn hhaarrrreerriiaa?? IIññuunnggoo
aarraazzoorriikk eeggoonn ddaa?? 

Ona, oso ona izan zan ei-
bartarren harreria. Telefono
bidezko 926 alkarrizketa egin
genittuan Eibarko beste ho-
rrenbeste etxetan eta ez zan
aparteko arazorik egon. Dana
ondo juan zan.
-- ......eettaa kkiittttoo!! aallddiizzkkaarriixxaarreenn
eerrrreeaalliiddaaddiiaa eezzaagguuttzzeenn zzeenn--
dduueenn aallddeezz aauurrrreettiikk?? 

Egixa esan, bagenkigun Ei-
barren …eta kitto! izeneko al-
dizkarixa eguala. Baiña ezer
gitxi hortik aurrera. 
-- EEmmaaiittzzeettaattiikk zzeeiinn ddaa aazzppii--
mmaarrrraaggaarrrriixxeennaa zzuurree uusstteezz?? 

…eta kitto! aldizkarixak da-
kan harrera zabala. Eibartar
gehixenak dake …eta kitto!
irakortzeko ohitturia. …eta ki-
tto!-ren ale bat, bataz beste,

herritarren erdixak baiño
gehixagok (%57k) irakorri ohi
dabe. Euskaraz ondo molda-
tzen diranak Eibarko herrita-
rren erdixak besterik ez dirala
kontuan hartuta, izugarrizko
datua iruditu jaku. Jendiak as-
ko irakortzen dabela, horixe
da datu azpimarragarrixena.
--  EEttaa eemmaaiittzzeenn aarrttiiaann ddaattuu--
rriikk hhaarrrriiggaarrrriixxeennaa??

…eta kitto! irakortzeko ohi-
tturia, oso-oso errotua dago
euskaldunen artian. Hau da,
euskaldun ixa danak dake al-
dizkari hori irakortzeko ohittu-
ria. Horrek, egixa esan, harri-
ttu egin nau. Baiña horrek bai-
ño gehixago harritu nau, er-
daldunen artian eta euskeraz
berba egitteko kapaz ez dira-
nen artian be, …eta kitto!k
irakorliak badittuala jakitziak.
Eta ez gitxi gaiñera. Horre-
txek harrittu nau gehixen. 

Aztiker enpresiak hartu
eban udaberrixan inkestia
egitteko arduria. Iñaki
Iurrebasok landu dittu
datuak. Erronka politta
izan dala esan dau behin
baiño gehixagotan, herri
aldizkarixen irakorketaren
inguruko daturik-eta ez
ebalako ezagutzen.
Harrittuta geratu ei da herri aldizkarixak
Eibarren dakan indarra ikusitta.

IIÑÑAAKKII IIUURRRREEBBAASSOO,, IINNKKEESSTTAARREENN AARRDDUURRAADDUUNNAA::
““EErrddaalldduunneenn aarrtteeaann
aallddiizzkkaarriixxaakk ddaakkaann

iinnddaarrrraakk hhaarrrriittttuu ggaaiittttuu””
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-- IIaa bbiizziittzzaa oossooaa ggiittaarrrraa bbaa--
ttii iittssaattssiittaa eemmaann dduuzzuu.. BBaaii--
nnaa,, nnoollaa hhaassii zziinneenn ggiittaarrrraa
jjoottzzeenn??

Nik uste ume askok egiten
duten bezala, musikarekin
jolasten nuela nik: telebista
ikusi eta abesten hasi, edo
bateria set bat sortu… nik
uste dut horrela hasi nintzela
musikaz gozatzen. Gogora-
tzen dudana da gaileta on-
tziak hartzen nituela (Kuban
zeudenak nahiko handiak zi-
ren) eta, ondoren, gurasoek
pentsatu zuten irakasle parti-
kular bat izan behar nuela.
Gogoratzen dut, baita ere,
perkusio-tresna bi nituela eta
gurasoek benetako bateria
bat erosi zidatela. Nire auzo-
an tronpeta-jole bat bizi zen
eta tresna horrekin aritu nin-
tzen, baina ez dakit nola, gi-
tarra jotzera pasatu nintzen.
Orduan, gitarra irakasle par-
tikular bat hartu eta horrela
hasi nintzen.
-- GGiittaarrrraarreekkiinn bbeerreehhaallaa
mmaaiitteemmiinndduu zziinneenn??

Bai, bai. Gainera, instru-
mentu guztietatik emaku-
mearen antza handiena dau-
kana da (barreak).
-- UUmmeeaa zziinneenneeaann,, ggaaiittaassuunn
mmuussiikkaall eezzaa zzeellaa--eettaa,, eezz zzii--
zzuutteenn mmuussiikkaa--eesskkoollaa bbaattee--
aann oonnaarrttuu.. NNoollaa iizzaann ddaaiittee--
kkee hhoorrii??

Hori egia da. 10 edo 11
urte nituela amak musika-es-
kolara sartzeko probetara
eraman ninduen. Han, Ku-
ban, musika-eskolan sartze-
ko proba bat egin behar zen
eta irakasleek esan zuten ez
neukala gaitasun musikalik.
-- NNoorraaiinnoo iirriittssii zzaarreenn iikkuussii--
ttaa,, eezziinn ddaa eessaann mmuussiikkaa--

eesskkoollaakkooaakk eennttzzuummeenn oonnaa
zzuueenniikk..

Nik ez diot inolako gorro-
torik, argi geratu dadila (ba-
rreak). Nire familian ez zego-
en musikaririk, beraz, agian
ez nituen musikaren gainean
ezagutza asko oraindik eta
beste umeek bai, ez dakit.
-- BBaaiinnaa eezz zzeennuueenn eettssii..

Ez, ez. Nire aitak ‘pelota’
(beisbol) esatari bat ezagu-
tzen zuen, Frank Fernandez
pianojoleari asko lagundu
ziona, eta esatari honek arte
eskola nazionalean sartu nin-
duen. Kuban honi ‘palanka’
deitzen zaio (barreak), baina
beno, berari esker arte esko-
lan sartu eta gitarra klasikoa
ikasten hasi nintzen.
-- MMuunndduu mmaaiillaann ssaarrii aasskkoo
lloorrttuu ddiittuuzzuu eettaa ggiittaarrrraa kkllaa--
ssiikkooaarreenn bbaarrrruuaann oossppee
hhaannddiieenneettaarriikkoo mmuussiikkaarriieenn
aarrtteeaann zzaauuddee.. GGooggoorrrraa ddaa
zzuu iirriittssii zzaarreenn ttookkiirraa aarrttee
iirriisstteeaa??

Gogorra? Ez, ez da gogo-
rra. Gustuko duzun gauza bat
egiten baduzu, zaila da go-
gorra egitea. Egia da, hala
ere, asko ikasi, entsaiatu eta
abar egin behar dela, baina
oso gustuko zerbait izanik, ez
da gogorra egiten, maitasun
osoz egiten duzu lan hori.
-- LLaannaakk,, iikkaasstteeaakk…… ggaarrrraann--
ttzziiaa ddaauukkaattee,, bbaaiinnaa lleehheenn--
ggaaii oonnaa iizzaatteeaakk eerree iizzaannggoo
dduu bbeerreeaa..

Bai, argi dago, talentua iza-
tea garrantzitsua da. Hala ere,
talentu hori landu egin behar
da, bestela ez da garatuko
eta ezerezean geratuko da.
-- ZZaaiillaa ddaa mmuussiikkaazz bbiizziittzzeeaa,,
iirrrraattii,, tteelleebbiissttaa,, aallddiizzkkaarrii
eettaa aabbaarrrreettaann nnoorrmmaalleeaann

aaggeerrttzzeenn ddeenn mmuussiikkaa llaann--
ttzzeenn bbaadduuzzuu??

Ba bai, egia esan zaila da.
Gainera, bizi garen momen-
tu honetan, kontzertu gu-
txiago eta musika klasikoa-
ren gainean interes gutxiago
dago. Ondorioz, pertsona
gazteek aukera gutxiago
daukate musikaz bizi ahal
izateko. Baina nik pentsatzen
dut, musika existitzen den
bitartean, eta talentu eta zor-
te piska bat duen pertsona
bat dagoen bitartean, beti
izango duela tartetxo bat,
aukera bat, musika munduan
aritzeko.
-- GGiittaarrrraa iirraakkaasslleeaa zzaarraa.. ZZeerr
aahhaalleeggiinnttzzeenn zzaarraa iiggoorrttzzeenn
zzuurree iikkaasslleeeeii??

Nolakoa naizen, nire bertu-
te eta akatsekin. Musika giza-
kiaren isla da. Nire ikasleen la-
guna izaten ahalegintzen naiz
eta euren aurrean naizen mo-
duan azaldu. Horrela, igor-
tzen diedan esperientzia hori
izaten da musikaren isla. Arlo

teknikoa hor sartuko litzateke,
eskuak non ipini, nola mugitu
eta abar. Baita ere, euren bu-
ruan sartuarazi nahi izaten dut
informazio kulturalak musika
klasikoa maneiatuko duela.
-- GGaauurr CCoolliisseeooaann aarriittuukkoo
zzaarraa AAnnddrreeaa GGoonnzzaalleezz zzuurree
iikkaasslleeaarreekkiinn.. EEssaann,, nnoollaakkooaa
ddaa AAnnddrreeaa ggiittaarrrraa--jjoollee bbee--
zzaallaa??

Bikaina da. Oso pertsona
arduratsua da eta niretzat
zoragarria da berarekin kla-
seak konpartitzea.
-- NNoollaakkoo kkoonnttzzeerrttuuaa eesskkaaii--
nnii bbeehhaarr dduuzzuuee??

Kontzertu polita izango da
eta oso ondo pasatuko du-
gu. Andrea, nahiz eta oso
gaztea izan, laguntzat dau-
kat. Beste irakasle batzuk
beste era bateko erlazioa
daukate euren ikasleekin,
baina niri esperientziak era-
kutsi dit horrelakoa izan be-
har naizela. Honekin ez dut
esan nahi besteek gaizki egi-
ten dutela, inolaz ere.

“Musika gizakiaren isla da”
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Andrea Gonzalez eta Joaquin Clerchek gitarra joleak
Coliseoan arituko dira gaur 20.30etan (10 euro). Clerch
Andrearen irakaslea da Düsseldorfen, eta gitarra
klasikoaren tradizioa jarraitzeko deitua dagoela esan
zuen kubatarrak eibartarrari buruz berba egiterakoan.
Ikasle eta irakasleak, goi-mailako gitarra kontzertua 
eskainiko dute.

...eta kitto!/2008-IX-19

Andrea Gonzalezek bere irakaslearekin kontzertua eskaintzeko
aukera izango du Coliseoan.
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Mihia jan dizu ka-
tuak?’ edota ‘AEK,
la ciencia de ense-

ñar la lengua amistosamente’
leloek labur dezakete Eibarko
AEK euskaltegiko kanpaina.
Alde batetik, ikasleak euskara
ikasteko orduan lotsa eta era-
biltzeko ohitura falta ez dute
muga izaterik nahi. Bestetik,
“hizkuntza bat gustura ikaste-
ko orduan, berarekiko maitasu-
na eta lagun arteko giroa ezin-
bestekoa dela” eta horiek gain-
ditzeko lan egingo dutela azpi-
marratu dute Xabi Zubizarreta
eta Iñaki Amuategi bertako ira-
kasleek. 

MMeennuuaa nnoorrbbeerree aauukkeerraarraa
Euskararen ezagutzak gora

egin duen arren, erabilerak
kontrako joera hartu duela ba-
dakite. Horri irtenbidea ema-
teko egitasmo berria jarriko
dute ikasleentzako martxan,
‘Bazala eta Badala’ izenaz ba-
taiatu dutena: “Honen helbu-
rua euskeraren erabilera esko-
lako geletara ez mugatzea da;
hortik kanpo ere euskera era-
biltzera bultzatu eta, era ho-
rretan, aspaldiko hizkuntza
den arren, euskarak egun ere
bizirik dirauela ikustarazteko”.
Horretarako, menu baten an-
tzera, hainbat lagun lotu di-
tuzte euren ofizio, afizio zein
jakituria ikasleei azaltzeko. Te-
oria eta praktika uztartzeko
aukera izango dute ikasleek,
beraz. Gelan landuko dituzten
gaiek lotura erreala izango
dute Eibarko arlo desberdine-
tan diharduten pertsona ho-
riekin. Menu horretan ikasleek
izango dute azken hitza, hau
da, eurek erabakiko dute zein
gai jorratu eta horrekin lotuta-
ko zein jarduera egin nahi du-
ten. Pertsonaia horien ofizio
eta afizio batzuk aipatzekotan,
besteak beste estetiziena, ba-
serritarra, historialaria, masa-
je-emailea, dendaria, senda-

belarretan aditua, ekodenda-
ko arduraduna eta irakaslea
batu dituzte. 

Euskara ikasgelako lau hor-
metatik at eramateko tankera
honetako egitasmoak lehen
ere antolatu izan dituzte:
“Txangoak egin izan ditugu,
hitzaldiak, antzerki jardunal-
diak, musika emanaldiak, edo-
ta ...eta kitto! -rekin elkarlane-

an egindako ‘Berbetan’ egitas-
moa, zeinak ikasleak euskal
hiztunekin biltzen zituen”, jaki-
narazi dute Amuategik eta Zu-
bizarretak.

MMaattrriikkuullaa eerrddiiaa
eeuusskkaalltteeggiiaarreenn kkoonnttuurraa 

Horrez gain, Eibarko AEK
euskaltegiak Udalarekin duen
hitzarmena dela medio, ikas-

leentzako beka sistema berri
baten aldeko apustua egingo
dutela jakinarazi dute: “Orain
arte bertako beharginen lan
baldintzak hobetzeko erabili
izan da dirua, baina apustu
hau egitea erabaki dugu. Ho-
rrela bada, izena ematen duen
ikasle orori matrikula erdia ko-
bratu eta beste erdia Udaleko
hitzarmenetik jasotakoarekin
estaliko da”. Hori gutxi balitz,
%85 asistentzia duten ikasleei
ordaindutakoaren erdia buel-
tatuko zaie. Bestalde, lehen
eta bigarren mailako azterke-
tek lau trebetasun neurtuko
dituztela jakinarazi dute: min-
tzamena, entzumena, irakur-
mena eta idazmena. Hiruga-
rren mailan gramatika eta lexi-
koa ere neurtuko dira eta ida-
tzizko eta ahozko frogak, biak
ala biak, gainditu behar dira
agiria lortu ahal izateko. Pozik
agertu dira AEK-ko irakasleak
urteetako aldarrikapenen on-
doren agiriok Europa mailan
homologatuak izatea onartu
dutelako eta aurrerantzean
euskaltegi homologatu guz-
tiek egin ahal izango dituztela-
ko azterketok. 

Berritasunez betetako ikasturte
berria ailegatu da AEKra

...eta kitto!/2008-IX-19

EEuusskkeerraa kkllaasseeaakk gguurraassooeennttzzaatt
Azken urteotako erantzun onarekin animatuta, ikasturte ho-

netarako ere gurasoentzat bereziki prestatutako euskera klase-
ak antolatu dituzte Udal Euskaltegiak eta AEK Euskaltegiak, he-
rriko ikastetxeen lankidetzaz. Saioak Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren (EBPN) barruan antolatu dira, eta aste honetan ber-
tan ikastetxeetan bilerak egin dituzte, interesa dutenei ikasta-
roaren inguruko gorabehera guztiak azaltzeko asmoarekin. Hi-
ru maila bereiziko dituzte taldeak osatzeko orduan: hasierakoa,
ezer ez dakiten eta ikasi nahi dutenentzat; ertaina, zerbait ba-
dakitenentzat, praktikatzeko aukera izan dezaten; eta hobekun-
tza, euskeraz jakin arren seme-alaben testu liburuak ulertzeko
eta bestelako zalantzak argitzeko ezagutzan sakondu nahi du-
tenentzat. Lehenengo biak astelehenetik barixakura, egunero
ordubetez, emango dira eta hobekuntza ikastaroa, berriz, aste-
an birritan izango da, baina ordu biko saioak emango dituzte.
Ikastaroen inguruko informazio zabalagoa eskuratzeko Euskera,
Kultura eta Hezkuntza sailera deitu daiteke (943708435 telefo-
no zenbakira, Ane). 

Bestalde, gogoan izan herriko ikastetxe bietan matrikulazio kan-
paina martxan dagoela: Udal Euskaltegian irailaren 23ra arte bete
daiteke matrikula eta AEK Euskaltegian, berriz, irailaren 26ra arte.
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-- NNoollaa mmuurrggiilldduu zziinneenn aarr--
ggaazzkkiillaarriittzzaarreenn mmuunndduuaann??

Aspaldidanik izan dut gus-
tuko. Nire kabuz ikasi nuen
Photoshop erabiltzen, batez
ere koadrilako Josu Torreal-
daik lagunduta. Inbidia sanoa
neukan. Orain urtebete aitti-
ttak bere kamera eman zidan,
40 urteko reflex analogikoa,
eta argazkiak ateratzen hasi
nintzen. Orain zuri-beltzeko
argazkiekin nabil, teknika
ikasten. Gauza erromantikoa
da, zoragarria.
-- AArrggaazzkkiillaarriittzzaa ddiiggiittaallaa aallaa
aannaallooggiikkooaa nnaahhiiaaggoo??

Orain analogikoa nahiago
dut. Zuri-beltz digitaletan beti
kolore menperatzaile bat

agertzen da, eta analogikoan
zuri-beltzak gardenagoak iza-
ten dira.
-- NNooiizzttiikk zzaauuddee DDeeppoorrrreekkoo
aarrggaazzkkiillaarriittzzaa ttaallddeeaann??

Orain dela urtebete sartu
nintzen. Ikasteko asmoarekin
sartzen zara hasieran, baina
hori baino zerbait gehiago
aurkitzen duzu bertan, lagun
talde bat.
-- LLeehhiiaakkeetteettaann ppaarrttee hhaarrttzzeenn
dduuzzuu??

Indalezio Ojanguren lehia-
keta da nire hurrengo erronka.
-- OOrraaiinn aaffiizziiooaa bbaaddaa eerree,,
ooggiibbiiddee bbeezzaallaa hhaarr ddeezzaakkeezzuu
aarrggaazzkkiillaarriittzzaa eettoorrkkiizzuunneeaann??

Elektronika ikasita, ez dut
uste, baina nork daki.

“Argazkilaritza
erromantikoa da”

Mikel Orozko
Deporreko argazkilaritza
taldeko kidea; 24 urteko
eibartarrak
erromantikotasuna du
gustuko, eta artea
islatzeko aittittak
oparitutako kamera
zaharra erabiltzen du.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Zure poltsikoan krisia igartzen du-
zula? Inoiz ez duzu sosik izan-eta,
nola igarriko duzu ba! Dirua du-
zunean berehala gastatzen duzu,
beraz, ez da krisi kontua, dirua
gordetzea ez dakizula da.

ttaauurruuss
Lotsa? Maiteminduta egoteak ez
dizu lotsarik eman behar, kontra-
koa, harro-harro sentitu beharko
zinateke. Ez ezazu zure barnean
sentimendu hori gehiago gorde,
atera eta mundu guztiari konta
iezaiozu!

ggeemmiinnii
Sabelean ziztada batzuk sentitu-
ko dituzu hurrengo egunotan.
Gehiegi jatearen ondorio, agian,
platerkada handiegiak jaten ditu-
zu azkenaldian-eta! Momentuan
behar dena baino gehiago ez jan,
bestela ziztadak ez zaizkizu joan-
go. Ez da komeni luze jotzea.

ccaanncceerr
Errua beti besteena da, zuk inoiz ez
duzu ezer gaizki egiten. Hain per-
fektua bazara, zergaitik sentitzen
duzu usteltasun hori zure barnean?
Azken finean, zuk badakizu gauzak
txarto noiz egiten dituzun, onar-
tzea bakarrik falta zaizu. 

lleeoo
Leo maitea, argi ibili astelehenean,
norbait bila izango duzu-eta! Txa-
rrena da zuk ez duzula nahi pertso-
na horrek zu aurkitzea, baina oso
zaila izango da bere hatzaparreta-
tik ihes egitea. Bere kontrolpean
egongo zara, ihesbiderik gabe.

vviirrggoo
Bihotzekoak emateko moduko
sustoa jasoko duzu hurrengo egu-
notan. Zorionez, ez da ezer txa-
rrik pasatuko, baina momentu
txarra pasatzea ez dizu inork ken-
duko. Bihotzetik ondo zabiltza,
ezta? Badaezpada…

lliibbrraa
Zutaz maiteminduta hainbeste den-
boran egon den pertsona horri irri-
fartxo bat bota behar diozu, ez di-
zu pena ematen, ala? Egia da gus-
tuko ez duzula, baina berarekin ez
duzu tratu txarrik izan behar, ez di-
zu inongo kalterik egiten!

ssccoorrppiiuuss
Bai, denbora bizkor pasatzen da.
Duela denbora gutxi hondartzan
zeunden eta laster gabonetako
argiak ikusiko dituzu kaleetan.
Baina, azkar doa, ala azkar doala
ikusiarazi nahi digute? Pentsa
ezazu hori aste honetan. 

ssaaggiittttaarriiuuss
Askotan, besteengaitik egiten du-
zun guztia zuk ez duzula jasotzen
kexatzen zara. Trankil, hurrengo
egunetan jendea oso adeitsu ager-
tuko da zurekin eta ez duzu ezer
faltan somatuko. Beti ematen ezin
zara egon-eta, jaso merezi duzuna.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Kantari ibiliko zara aste honetan
(besteen zoritxarrerako). Seinale
ona da, izan ere, pozik zaudela
esan nahi du horrek, inolako ara-
zorik gabe, bizipozarekin. Hala
ere, ez zaitez pasa, besteen bela-
rrietan pentsatu piska bat.

aaqquuaarriiuuss
Noiz izan zen gaixo ipini zinen az-
ken aldia? Etxean, makal, inda-
rrik gabe… txarto, ezta? Ba hu-
rrengo egunetan berriz gaixotze-
ko aukera handiak dituzu astroen
esanetan. Hori ekiditeko garaiz
zaude oraindik!

ppiisscciiss
Udazkena oso gustuko ez baduzu
ere, urteko sasoirik onena izango
da zuretzat. Orain arte gauzak ez
zaizkizu oso ondo joan, baina hu-
rrengo hiru hilabeetan bizitza
onerako aldatuko zaizu. Orain
hasten da zure momentua!

horoskopoa

Gaztekitto
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Kurtsoa hasi du ...eta ki-
tto!k ere, eta udazkene-
rako ekintza ugari anto-

latu ditu, bai bazkideentzat,
bai herritar guztientzako. Urte-
ro egiten diren gauzak errepi-
katzeaz gain, hainbat berrita-
sun aurkezten ditu …eta kitto!
Euskara Elkarteak kurtso hone-
tan, horien artean, abalorioak
egiten ikasteko ikastaroa.

Pultserak, lepokoak, belarri-
takoak, zintzilikarioak, eta ba-
koitzak bere imajinazioa erabi-
liz sortu nahi duena egin ahal
izango du ikastaro honetan.
Abalorioak egiten irakatsiko
duen Ainararen berbetan,
“guk abalorioak egiten iraka-
tsiko diegu hurbiltzen direnei,
baina gero bakoitzak bere ima-
jinazioa erabili beharko du
abalorio ezberdinak egiteko

orduan”. Horrela, jendearen
partehartzea, sormena eta eki-
mena bultzatuko dira. “Eraztu-
nak, pultserak eta beste gauza
asko egin daitezke, hori bakoi-
tzaren esku dago”.

Zu ere bitxigile
izan zaitezke
Kaletik zoaz eta denda bateko eskaparatean

eraztun eder bat ikusten duzu. Ezin diozu

nahiari eutsi, eraztun horrek zure

hatzaparren batean egon behar du, kosta

ahala kosta. Dendara sartu, eraztuna hartu

eta ordaintzera zoaz. Zenbat? Inolaz ere, ez

dut hainbeste diru ordainduko eraztun

batengatik. Horrelako eraztun bat egiterik

banu… Ba badaukazu aukera orain!
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Legeak noizbait eraberri-
tzeko eginak dira,  ga-
raiei egokitzeko eta au-

rreikusten ez ziren hutsune-
ei aurre egiteko    aritzen di-
ra gutxienez hori opa diegu
nahigabeko haurdunaldien
etenaldia erregulatzeko,
abortoaren lege berria osa-
tzen ari direnei. Esateko ba-
karra zera: noizko sexu hez-
kuntzako politika zabalak
nahigabeko ondorioak
sahiesteko? Ezin al dira bide
bateratuak eraiki oraindik?

Ondorioei aurre  egin
ahala hezkuntza indartu de-
zagun betiere irtenbide go-
gorrak direnak gainditzeko,
gaztelaniazko esaera dator-
kigu burura, “mejor siempre
prevenir que curar” nahiz
eta beti bermatuta eduki
osatze prozesua.

Baditu irailaren hasiera ho-
nek ere, beste betiko gaiak,
emakumeen aurkako eraso-
en gertakari etengabekoak
esaterako, beti alderdi ezko-
rrarekin geratzen garen ho-
rietakoak ez garenez, hain-
beste sumindura eta nahiga-
beren artean itxaropentsu
izateko anekdota  kontatzea
iruditu zaigu. Aurtengo
udan gutako batek monitore
talde batekin lan egiteko au-
kera izan du, estrainekoz ur-
teetan, hamalauko taldetik
hiru mutil gazte izan dira he-
zitzaile lanetan,  lanean ari-
tzeko modua ta giroa ikusirik
hezkidetzak batzuengan, be-
launaldi berrietan, alegia,
egin duela errota lana esatea
bidezkoa deritzogu.  Lantze-
an behin, badira, eskolan,
etxean… bultzatutako hez-
kuntza ildoekin harro egote-
ko motiboak.

Legeak egitea 
eta berritzea

AAnnaa OOiiaarrzzuunn 
MMaaiitteennaa ZZuubbiiaa

((SSEEXXOOLLOOGGOOAAKK))
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gaztekittO

Juan Bautista Gisasola Musika Eskolak gazteekin osatutako abesbatza osatu nahi du ikasturte honetan.
Abesbatza horretan parte hartu ahal izateko baldintzak oso sinpleak dira: 15 eta 25 urte bitartean iza-
tea eta kantatzeko gogoa eta ilusioa edukitzea. Musika Eskolan azpimarratu dutenez, “ez da beha-
rrezkoa hizkuntza musikala ezagutzea”. Interesatuei gaur bertan 17.00ak eta 18.00ak bitartean Musi-
ka Eskolara (Portalea, 3. pisua) joan eta izena emateko gonbitea luzatu nahi diete. Informazio gehia-
go nahi izanez gero, 943 702725 telefonoan (Elena) emango dizuete.

FFiimmooaa llaanndduuzz
Fimoa izango da abalorioak

egiteko erabiliko den materiala.
“Plastilinaren antzeko material
bat da fimoa. Zuk eskuekin
moldeatzen duzu, eta nahi du-
zun forma eman eta gero, la-
ban sartu eta gogortu egiten
da. Orduan, forma horrekin,
nahi duzun moduan apaindu
dezakezu material hori”. Ho-
rrez gain, egin nahi denaren
arabera, beste material batzuk
gehitu ahal izango dio bakoi-
tzak bere lanari. “Zilarra, ez da-
kit nongo haziak edo dena de-
lakoa erabili ahal izango du jen-
deak. Kontua da gustuko gauza
bat egitea eta egindakoa bakoi-
tzak gustura erabili ahal izatea”.

Ez da inolako trebetasun be-
rezirik behar abalorio hauek
egiteko Ainararen berbetan.
“Zaila? Ez da zaila. Gauza da
batzueri errazagoa egiten
zaiela eta beste batzueri pis-
kat zailago. Batzuk, gainera,
artistatxo bat dute barnean,

eta hori igartzen da abalorio-
ak egiteko orduan”.

MMuunndduu gguuzzttiiaarrii zzuuzzeenndduuttaa
Ikastarora edonor etor dai-

teke. Ez dago inolako muga-
rik. “Edonor etor daiteke aba-
lorioak egiten ikastera. Hori
da horrelako ikastaroen alde
polita, era askotako jendea
ikusten duzula gauza bera
egiten”. Beste herri batzue-
tan izandako esperientziak
oso positiboak izan direla dio
Ainarak. “Ermuan, adibidez,

oso giro ona bizi zen abalo-
rioak egiten ikasten ari zire-
nen artean. Azken finean, ho-
ri da garrantzitsuena”.

Urriaren 15ean hasiko da
ikastaroa, baina amaiera ze-
haztu gabe dago. “Jendearen
partehartze eta gogoaren ara-
bera erabakiko dugu noiz
amaitu”, dio Ainarak. Klaseak,
hasiera batean, eguaztenetan
emango dira, baina ikasleek
horrela nahi izanez gero egu-
nez aldatu ahal izango da. Ize-
na emateko epea irailaren
29an irekiko da …eta kitton!-
n urriaren 10era arte. Bere
prezioa euro 2koa da, baina
bazkideek eta Berbalaguneko-
ek doan jasoko dute ikastaroa.
15 lagunek hartuko dute parte
ikastaroan gehienez, beraz,
plazak mugatuak dira.

Zure estiloa landu eta zure
modaren egile izan nahi badu-
zu, aukera ezinhobea da ikasta-
ro honetan parte hartzea. Bitxi-
gile izaten ikasteko ikastaroa.

Koro gaztea

osatu nahian

IIkkaassttaarrooaa uurrrriiaarreenn 1155eeaann hhaassiikkoo ddaa ......eettaa kkiittttoo!!--rreenn bbuulleeggooaann..
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Gaur, 20.00etan
hasita, Etxaniz-
Egaña bikoteak

Kluben Arteko torneoan
debutatuko du Ibaetako
frontoian, Klub Deporti-
boko bestelako ordezka-
riek hemendik astebetera
hasiko diren bitartean.
Aurten sei bikotek hartu-
ko dute parte torneo ho-
rretan: bana infantil, ka-
dete eta jubenil mailatan
eta hiru senior mailan.

Deporreko pelotariek txa-
pelketak prestatzen
dihardute Armeria Esko-
lako frontoian, baina ez
dute baztertzen “partidu
ofizialak Astelenan joka-
tzea”. Kofradiaren egune-
an Arrateko frontoian jo-
katutako partiduan, Zubi-
zarreta-Egaña eta Etxa-
niz-Karmona bikoteek
neurketa polita eskaini
zuten, lehenengokoen
garaipenarekin (25-24).

Kluben Artekoen 
hasiera pelotan

Urkuzua zikloturisten taldeak hirugarren aldiz jarraian urte-
roko irteera egin du. Oraingoan Hondarribiaraino joan di-
ra, Urkizutik goizeko 08.00etan irtenda; euren emazteek

handik hiru ordura irten zuten Ego-Gainetik autobusean. Eguerdi-
ko 12.00ak ingururako iritsi ziren helmugara, hango kiroldegian
dutxa hartu eta, jarraian, poteoa eta bazkaria egiteko. Itzulera
19.30etan egin zuten, autobusez.

Urkuzua zikloturisten irteera

Asteburu honetan Aus-
triako Imst hirian jo-
katuko da Munduko

Kopako jardunaldi berria eta,
dagoeneko, Patxi Usobiaga ei-
bartarra bertan da entrena-
menduak egiten. Eibarko es-
kalatzailea bolada onean dela
dirudi, asteburuan jokatutako
txapelketa horretako 3. jardu-
naldian garaipena eskuratu
baitzuen eta, bide batez, sail-
kapen nagusiko 4. postura
helduz. Bernan (Suitza) jokatu

zen jardunaldi hori eta, proba
gogorra izan bazen ere oso,
Usobiagak aurrea hartu zien
Jorg Verhoeven herbehereta-
rrari eta Tomas Mrazek txekia-
rrari. Aurtengo Munduko Ko-
pa aurreko urteetakoa baino
laburragoa da eta beste hiru
proba geratzen dira berori
amaitzeko; eibartarrak zaila
izango du aurretik dituenen al-
dea errekuperatzeko, baina
asteburu honetan jauzi handia
eman dezake bide horretan.

Tenis eskola antolatu da 
Elgoibarko Mintxetan

Federer edo Nadal gustuko du-
tenak zorteko dira, 40-15 Te-
nis Elkarteak urrian hasi eta

ekainera bitarteko tenis eskola an-
tolatu baitu. Bost urtetik gorakoen-
tzat izango da eta, adinaren arabe-
ra, hiru mailatan banatuko da: hasi-
berriak, maila ertainekoak eta au-
rreratuak. Klaseak astean bitan
emango dira Mintxetako eta IMH-
ko tenis pistan; saio bakoitzak or-
dubeteko iraupena izango dul.

Saioak Ander Oñederrak (tenis ira-
kaslea) eta Jonatan Taborciak (en-
trenatzaile nazionala) zuzenduko
dituzte. Interesatuak datorren
eguaztenean aurkeztu daitezke El-
goibarko Mintxetako tenis pista be-
rrian (raketarekin), 18.00etatik au-
rrera, jokalari bakoitza bere mailan
kokatzeko asmoz egingo diren pro-
betara. Izena 637-990159 eta 670-
665797 telefono zenbakietan eman
daiteke.

Usobiaga garaipen berri 
baten bila Imst-en
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Domekan jokatutako Zizurkilgo II. Sla-
lomean, Escuderia Eibarko Imanol
Lakar-ek 5. postuan amaitu zuen be-

re Speed Car 2-rekin eta, postu horrekin,
Slalomeko Euskal Txapelketako 4. postuan
kokatzen da. Iker Ercilla izan zen lasterketa-
ko irabazlea, Peugeot 309 GTI batekin.

Bihar Aramaioko VII. Rallysprinta izango
da jokoan, modalitate horretako Euskal Txa-

pelketarako baliogarria. Eibar Escuderiak hi-
ru ordezkari izango ditu bertan: Urtzi Beris-
tain eta Arkaitz Olalde, Renault Clio Sport-
arekin; German Agreda eta Gorka Silva, Ci-
troen Saxo VTS-arekin; eta Omer Artaloitia
eta Cristina Liébana, BMW 325i batekin. Eta
gaur hasiko da Cantabria Infinita rallya Ojai-
zen, Escuderia Eibarko Cancelo-Beorlegi eta
González-Beroizedkin.

Lakar-en Speed Car-a 5.a Zizurkilen
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Aarrate eskubaloiko le-
hen taldeak bihar arra-
tsaldeko 19.00-etan

izango du Ligako 2. jardunaldi-
ko partidua, Ipurua kiroldegian.
Granollers une honetako liderra
hartuko du, aurreko asteburuan
kataluniarrek Almeria egurtu bai-
tzuten; talde horretan jokatzen
du, gainera, orain dela denboral-
di bi Eibarko taldearen goleatzaile nagu-
siena izan zen Davor Cutura. Eibartarrek
beharrezkoa dute partidua irabaztea, Lo-
groñon jasotako porrotaren ondoren; ja-
kinda, gainera, ondoren Ciudad Real eta
Bartzelona izango dituela aurkari.

Eibar Foball Taldeak, bestalde, etzi
izango du partidua Ipurua zelaian.
Hauek ere neurketa garrantzitsua izan-

go dute, aurreko domekan Huescan ka-
le egin eta gero. Partidua arratsaldeko
18.00etan hasiko da eta Celta izango
dute bisitari eibartarrek. Talde galiziarrak
orain arte jokatutako hiru partiduak gal-
du ditu, baina osatutako plantila 1. mai-
lara igotzeko asmoz egina dago; talde
handia da, beraz, eta Eibarrek gogor
egin beharko dio irabazteko. 

Arratek bihar eta Eibarrek etzi

kirolez kiroL
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Domeka goizean Simon Aldazabal me-
morialaren XIII. edizioa jokatu zen, 50
parte hartzailekin: 45 gizonezko eta

bost emakumezko. Azken hauetako batek,
Nerea Amilibia zarauztarrak, probaren marka
berria ezarri zuen, 32 minutu eta 54 segundo-
tan; bere atzetik sailkatu zen Mª Carmen Iriar-
te eibartarra eta gure herriko beste ordezkari
bi ere izan ziren proba horretan (Esther Pagei
eta Ane Ziaran). Gizonezkoetan, Walter Bece-
rra sestaoarra nagusitu zen, 28’ 10’’ denbora-
rekin; bost segundora helmugaratu zen Iñigo
Urtaran (Izarra), 10era Jose Mª Bernedo zaldi-
bartarra eta 25era lehenengo eibartarra, Jose
Ramon Fernández. Beteranoetan Juan Antonio
Sotok irabazi zuen eta juniorretan Gotzon Zu-
laikak, biak ere mendaroarrak

Marka berria Aldazabal
antxitxiketaldian

Hamalau talde izango
dira aurten ere foball
zaletuen txapelketa-

ren edizio berrian, iaz erretira-
tutako Azitainen tokia H. Es-

morga Ermuko taldeak hartuko
baitu. Talde horrek, dena dela,
ez du asteburu honetan txa-
pelketa hasiko, Aguiñaspiren
aurka jokatu beharreko nor-

gehiagoka atzeratu egin dela-
ko. Biharko eta etzirako kartel-
degia honela geratu da: zapa-
tuan, Akats-Areto (10.00etan),
EzDok-Txoko (11.30) eta Vival-

di-Teknografik (13.00); dome-
ka goizean, bestalde, Eitek-
Tankemans (09.00etan), Azke-
na-Durango (10.30) eta Spor-
ting-JoseAutos (12.00).

Foball zaletuen txapelketa hasiko da asteburuan
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-- JJooaann ddeenn aasstteebbuurruuaann ddeenn--
bboorraallddiikkoo lleehheenn nneeuurrkkeettaa jjoo--
kkaattuu eettaa lleehheenn ppoorrrroottaa jjaassoo
zzeennuutteenn.. GGaauuzzaa bbeerraa ppaassaattuu
ddaa aazzkkeenn 55 uurrtteeeettaann.. EEzz ddaa,,
bbaa,, ‘‘ttrraaddiizziioo’’ oonnaa..

Ba ez. Esperantza handia
genuen ‘tradizio’ hori apur-
tzeko. Egia esan, oso gaizki
sartu ginen kantxara eta neur-
keta aurrera joan ahala akats
gehiago egin genituen. Beraz,
denboraldiaren hasiera kaska-
rra izan da.
-- AAuurrrreeddeennbboorraallddiikkoo eemmaaii--
ttzzaa eettaa iittxxuurraa oonnaakk iikkuussiittaa,,
eemmaaiittzzaa hhoonneekk hhaarrrriittuu eeggiinn
ddeezzaakkee..

Bai, baina harrituta baino
gehiago, txundituta utzi gin-
tuen. Taldea oraindik ez dago
guztiz ondo, gauza asko falta
zaizkio, baina orain arte ja-
rraitu dugun lerro edo bidea
ona izan da, eta joan den as-
teburuan apurtu egin zen le-
rro on hori. Hala ere, espero
dugu apurtze horrek jarraipe-
nik ez izatea, parentesi bate-
an geratzea.
-- AAsstteebbuurruu hhoonneettaann GGrraannoo--
lllleerrss jjaassookkoo dduuzzuuee IIppuurruuaakkoo
kkiirroollddeeggiiaann.. GGooii--mmaaiillaakkoo jjoo--
kkaallaarriiaakk ffiittxxaattuu ddiittuu ttaallddee kkaa--
ttaalluunniiaarrrraakk,, bbaaiinnaa nneeuurrkkeettaa
hhoonneenn oosstteeaann CCiiuuddaadd RReeaall
eettaa BBaarrttzzeelloonnaarreenn aauurrkkaa jjoo--
kkaattzzeenn dduuzzuueellaa iikkuussiittaa,, ggaa--
rraaiippeennaa lloorrttzzeeaa iiaa oobblliiggaazziioo
bbaatt ddeellaa uussttee dduuzzuu??

Bai, hori da. 2. jardunaldian
arazo edo gauza txarrez berba
egitea oso goiztiarra izango li-
tzateke, baina egia da, gero
neurketa bi horiek datozela
ikusita, Granollersen aurka gal-
tzea ez litzatekeela batere ona
izango. Batez ere, gugan kon-
fiantza galduko genukeelako,
beraz, ikuspuntu horretatik es-
fortzu handia egin behar izan-
go dugu.
-- IIaazzkkoo ddeennbboorraallddiiaarreekkiinn aall--
ddeerraattuuzz hhaaiinnbbaatt aallddaakkeettaa
eeggoonn ddiirraa ttaallddeeaann ((DDeebbrreekk,,
CCaarroouukk…… ttaallddeeaa uuttzzii dduuttee))..
AAuurrrreekkoo ddeennbboorraallddiikkoo
eemmaaiittzzaakk hhoobbeettuu aahhaall ddiittuu
ttaallddeeaakk??

Denboraldiaren balorazioa
denboraldi honetan gertatzen
denaren arabera egin beharko
da, ez iazkoarekin konparatuz.
Izan ere, txapelketa ezberdina
da, taldeak ezberdinak dira…
dena aldatzen da. Gainera,
aurten indarrak bikoiztu be-
harko ditugu Europan jokatu-
ko dugu-eta. Baina beno, gu-
re ilusioa zonalde horretan
mantentzea da, hainbat gau-
zatan lehiatzea. Lehen neur-
ketan porrota jasan ostean
zuhurgabetasun bat dela diru-
di hau esateak, baina nik ilusio
handia dut.
--NNoollaa iikkuusstteenn ddiittuuzzuu ddeennbboo--
rraallddii hhoonneettaarraakkoo eeggiinn ddiirreenn
ffiittxxaakkeettaakk??

Printzipioz, egin diren fitxa-

ketak onak direla iruditzen
zaizkit, gainera, uste dut taldea
hobetuko dutela, iaz baino jo-
kalari bat gehiago izango du-
gulako. Hala ere, fitxaketa
guztiek aklimataziorako den-
bora bat behar dute. Adibidez,
Iker Serrano taldean egokituta
dagoela uste dut, baina Bel-
janskiri gehiago kostatuko
zaio, gazteleraz edo euskeraz
agur esaten ia ere ez dakiela-
ko. Baina hori logikoa da eta
Arrateren onerako gauza han-
diak egingo dituzten jokalariak
direla uste dut.
-- ZZeeiinnttzzuukk ddiirraa ttaallddeeaarreenn
hheellbbuurruuaakk aauurrtteenn??

Taldea Errege Kopa jokatu
eta Europan sartzeko balio
duen zonalde horretan egotea
gustatuko litzaidake. Europan
sartzeko txartelak, gehienbat,
denboraldiaren azken herene-
an erabakitzen dira, beraz, or-
duan zonalde horretan egotea
da helburua eta gero ikusiko li-
tzateke zer lortzen dugun.
-- UUrrttee hhaauu hhiissttoorriikkooaa ddaa ttaall--
ddeeaarreennttzzaatt,, iizzaann eerree,, EEuurrooppaann

aarriittuukkoo ddaa AArrrraattee lleehheenn aallddiizz..
ZZeeiinn ppaappeerr eeggiinn ddeezzaakkee ttaall--
ddeeaakk EEHHFF KKooppaann??

Arrate CAI Aragon eta talde
alemaniarren maila berean da-
goela uste dut; agian, talde
danimarkar bat gehitu daiteke,
eta finalerdiak talde horietako
lauk jokatuko dituztela uste
dut. Europan, kanporaketa na-
gusietara ailegatzean, kantxa-
faktorea asko igartzen da, be-
raz, Ipurua betetzea eta zale-
tuek taldea biziki animatzea,
presioa egitea, ezinbestekoa
izango da.
-- ZZaaiillaa iizzaannggoo ddaa AAssoobbaall LLiiggaa
eettaa EEHHFF KKooppaa uuzzttaarrttzzeeaa??

Bai. Arrate bezalako talde
bat, Europan berria izanik, be-
re atentzio osoa txapelketa
honetan zentratzea logikoa
da, eta arrisku bat, Asobal Li-
ga baztertu daitekeelako. Ha-
la ere, uste dut bigarren itzu-
lira arte ez garela gehiegi es-
tutu behar EHF Kopagaitik,
dena ondo badoa, ez zaizki-
gulako talde gogorrak tokatu-
ko ordura arte.

“EHF Kopan zaleen
animoak ezinbestekoak
izango dira”

Iaz Europarako txartel historikoa lortu ostean,
denboraldi berriari ekin zion Arrateko joan den
asteburuan Naturhouse Logroñoren aurka. Neurketa
galdu bazuten ere, Julian Ruizek, Arrateko
entrenatzaile berriak, ilusio handia dauka denboraldi
berriari begira. Viktor Debreren lekua hartu du
Ruizek, eta aurrekoaren lorpenak hobetu nahi ditu
talde eibartarraren gidaritzapean.

JJUULLIIAANN RRUUIIZZ,,
Arrate Eskubaloi Taldeko entrenatzailea

JJooaann ddeenn aasstteebbuurruukkoo ppaarrttiidduuaa ggaalldduu aarrrreenn,, AArrrraatteekk eemmaaiittzzaa oonnaakk
lloorrttuukkoo ddiittuueellaakkooaann ddaaggoo RRuuiizz..
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Laburrak
CCIIEELLIITTOORREENN KKOONNTTZZEERRTTUUAA
DDOOMMEEKKAANN

Domekan, irailak 21, Cielito
Musika Bandak kontzertua es-
kainiko du Coliseo antzokian,
12.30etatik aurrera. Asteburu
honetako emanaldiarekin hasi-
ko dute ikasturtea Cielitoko
musikariek. 

11995588--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOEENN
BBAAZZKKAARRIIAA

Urriaren 25ean elkartuko dira
urte horretan jaiotakoak, Arra-
te hotelean egingo den bazka-
rian parte hartu eta eguna
umore onean emateko asmoa-
rekin. Joan nahi duenak 80 eu-
ro sartu beharko ditu Kutxako
2101 0035 14 0126476175
kontu korronetan, dirua sar-
tzeko orduan izena eta abizen
bi adierazita. Informazio
gehiagorako uriarte58@gmail.
com helbidera idatzi.

HHAANNKKAAMMOOTTXXAAKK BBEERRTTSSOO
EESSKKOOLLAA

Udako oporraldiaren ondoren,
Hankamotxak bertso eskolak
aurreko astean ekin zion ikas-
turte berriari. Eskolako ardura-
dunek jakitera eman dutenez,
eguenetan batuko dira astero,
21.30etatik aurrera Arrate Kul-
tur Elkartearen egoitzan. Ber-
tsogintzan trebatu nahi duen
guztiari bertara agertzeko deia
luzatu nahi diote.

IIKKAASSTTAARROOAAKK GGAALLIIZZIIAAKKOO
EETTXXEEAANN

Galiziako dantzak ikasteko
ikastaro trinkoa emango dute
As Burgas Galiziako Etxean.
15 eguneko iraupena izango
duen ikastaroan izena emate-
ko elkarteko tabernara joan
daiteke edo, bestela
618113916 telefono zenbaki-
ra deitu 19.00etatik aurrera
(Julian). Horrez gain, Galiziera
ikastaroa ere emango da
(646256530 telefonoa, Nati).

Azken urteotan egin ohi
duten bezala, Arrate-
ko Amaren jaiak iga-

rota batuko dira Arrate izeneko
andrak, eguna jai giroan, umo-
re onean emateko asmoarekin.
Aurten 12. edizioa beteko du
bilkurak eta hitzordua dome-
karako egin dute: oinez igo be-
har direnak Untzagan elkartu-
ko dira, goizeko 09.00etan,
pausoen bideari jarraituta Arra-
teraino igotzeko. Dena dela,
aurtengo Arrate egunean ger-
tatu zen bezala, Erisono ingu-
ruko lanak direla-eta aldaketa
batzuk izango dira ibilbidean.
Besteak, berriz, automobilez

edo autobusez igoko dira. Tal-
de osoak bat egitean ekingo
diote eguneko programazioari:
hamarretakoa, meza, jokoak,
lehiaketak, bazkaria Kantabria
jatetxean, dantzaldia eta, “po-

liki-poliki etxeruntz”. Izen be-
reko andrazkoen talde polita
batzen da urtero eta asteburu
honetarako 30 eta 40 bat Arra-
te elkartzea espero dute anto-
latzaileek.

Arrate izenekoen bilkura domekan

Domekan, irailak 14, jai
giroa nagusitu zen
egun osoan Arrate gai-

nean, batez ere baserritarrak
protagonista dituen urteroko
hitzorduan. Kofradia eta base-
rritar jubilatuen eguna giro po-
litarekin hasi bazen ere, tarteka
zaparradak izan ziren eta au-
rreikusita zegoen programa-
zioan aldaketa txiki batzuk
egin behar izan zituzten. Hala

ere, ez zen ekitaldirik bertan
behera gelditu eta lehiaketak
eta txapelketak jokatzeko ara-
zorik ez zen izan. Paella lehia-
keta elizako arkupeetan egin
zen eta hauek izan ziren hiru
bikote irabazleak: María Belda
eta Javier Artamendik osatuta-
koa nagusitu zen, bigarren
postuan Josu eta Ibon Arizaga
anaiek osatutakoa sailkatu zen
eta hirugarren tokian geratu

zen Fernando Arregi eta Aitor
Zubizarretak osatutako biko-
tea. 15 urtetik beherako dan-
tza-solte txapelketako lehe-
nengo saria, berriz, Bergara al-
dera joan zen, Haritz Arrillaga
eta Amaia Bolinagaren eskutik.
Bigarren eta hirugarren sariak,
berriz, Azpeitiara joan ziren,
Iñigo eta Nagore Larrañagaren
eta Amets Amubieta eta Maia-
len Aldalurren eskutik.

Kofradia Egunak agurtu zituen Arrateak
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LOREA HERNANDEZ ARIZAGA
INGELES FILOLOGIAN LIZENTZIATUA

Ibarkurutze, 4 - 1. ezk.     605 716 717

ODONTOLOGOA
behar da Debagaraiko 

multikl inika batean (frankiziarik gabe),
lanaldi partzialean.

-ERABATEKO DISKREZIOA-

Lan eskaintza:

Tfnoa. 609 413211

PPaaeellllaa lleehhiiaakkeettaann lleehheenneennggoo bbii ppoossttuueenn jjaabbee eeggiinn zziirreennaakk..
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Umeek eskolatik kanpo lagunekin euskaraz jolasteko aukera
eskaintzeko asmoarekin, ikasturte honetan ere Afariketan
programa ipiniko du martxan Udalak. 5 eta 9 urte bitarte-

ko umeentzat pentsatuta dagoen ekimena auzoetako ludoteka eta
ikastetxeetan garatzen dute: Urkin (Arrateko Andra Mari ikastetxe-
an), Amañan (Amañako ludotekan), Urkizun (Errota Gaztelekuan),
Jardiñetan, Ipuruan (Jazinto Olabe ikastetxean) eta erdialdean (San
Andres ikastetxean). Urriaren 20tik aurrera, arratsaldez eta eskola
orduetatik kanpo, 16.30etatik aurrera ekingo diete jarduerei: kan-
po eta barruko jolasak, eskulanak, tailerrak, jaialdiak… beti ere be-
giraleen laguntzarekin. 

Izena emateko egunak honakoak izango dira: astelehen eta mar-
titzenean (irailak 22 eta 23) 16.00etatik 18.00etara Arrateko Andra
Mari eta Amaña ikastetxeetako ludoteketan eta Errota Gaztelekuan

eta irailaren 24, 25 eta 26an, be-
rriz, goizeko 10.30etatik
13.00etara Portalean (2. pisuan).
Informazio zabalagoa nahi iza-
nez gero, Astixan galdetu (Ze-
zenbide, 7 behea edo
943206231 telefono zenbakian).

AAsstteeaann bbiirrrriittaann
Haur Hezkuntzako 3. mailako

umeen kasuan astean birritan
garatuko dira jarduerak, ordube-
tez egun bakoitzean (egunak eta
ordua gurasoek aukeratuko dituzte). Matrikulak 17 euro balio du.
DBHko ikasleek ere astean egun bitan izango dituzte jarduerak
(gurasoek aukeratutako egun eta orduan). Matrikulak 31 euro ba-
lio du. Maiatzaren 28ra arte egongo da martxan Afariketan.

Afariketan izena emateko epea zabalik

...eta kitto!/2008-IX-19

Firin faran
22

Udaleko Euskara eta
Kultura Batzordeak
aurtengo San Andres

jaiak iragarriko dituen kartela
aukeratzeko lehiaketa deitu
du. Kartelaren gaia eta kolorea
norberaren aukerakoak izango
dira, baina lanek ‘Sanandresak
2008 Eibarren’ esaldia idatzita
izan beharko dute. Neurria,
berriz, 70x50 zentimetrokoa
izan beharko da eta lana eus-
karri gogor baten gainean aur-
keztu beharko dute egileek,
lemapean. Lehiaketarako be-
tebeharretan jasotakoari jarrai-
tuz, aurreko kartel-lehiakete-

tan (Aratosteak, Sanjuanak,
Sanandresak) bost aldiz edo
gehiagotan saria jaso dutenek. 

Lehiaketan parte hartzeko
kartelak urriaren 23ko arratsal-
deko 19.00ak baino lehen Pe-
goran laga beharko dira. Ira-
bazleak 600 euroko saria jaso-
ko du eta, epaimahaiak hala
erabakiz gero, 100 euroko ak-
zesita emateko aukera izango
dute. Bestalde, umeentzat
beste sari berezi bi banatuko
dituzte, adinaren arabera (10
urtera artekoentzat bat eta 11
eta 14 urte bitartekoentzat
bestea).

San Andres kartel 
lehiaketa martxan

Aurreko barixakuaz geroztik Klub Deportiboko argazki tal-
deko kideek ateratako erretratuekin osatutako erakuske-
ta bisitatu daiteke Portaleko erakusketa aretoan. 24 ar-

gazkilariren lane-
tan estilo, gai eta
teknika anitzek
egiten dute bat.
Irailaren 28ra arte
martxan egongo
da erakusketa,
ohiko ordutegian:
martitzenetik do-
mekara, 18.30eta-
tik 20.30etara.

Deportiboko argazkilarien 
lanak Portalean
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--UUrrttee hhaassiieerraann eessaann zzeennuueenn
22000088.. uurrtteeaa iizzaann zziitteekkeeeellaa
UUnnttzzaaggaa zziinneemmaarreenn aazzkkeennaa..
HHoorrrreellaa iizzaannggoo ddaa??

Beno, 2008 urtea amaitzeko
ez da asko falta, baina oso pro-
bablea da, ia ziur, 2009an Un-
tzaga zinema ixtea. Argi ez da-
goena denboraldi erdian izan-
go den edo noiz, ez dago data
zehatzik, baina horrela izango
da seguruenik.
--EEzz ddaaggoo aattzzeerraa bbuueellttaarriikk??

Ez, zinema desagertzeko
edo administrazio publikoaren
eskuetan jausteko bidean da-
goelako. Hori da zinemaren
etorkizuna. Administrazioak zi-
nea ahaztu egin du 100 urtetan
zehar eta orain, zinea gaizki
dagoen momentuan, berarekin
geratu nahi du herraminta poli-
tiko moduan. Horrela, orain ni
naiz Gipuzkoako zinemen
munduan enpresari pribatu ba-
karra, eta berdin gertatzen da
Euskadin. Zinemen %99 baino
gehiago herri-auditorioak dira,
dena diru publikoa erabiliz eta
aurrekontu handiak eginez. Di-
ru hori ez zuten lehen erabili,
arazoa konpondu zitekeenean.
--UUnnttzzaaggaakkoo zziinneemmaarreenn iixxttee--
aakk,, EEiibbaarr zziinneemmaa kkoommeerrttzziiaalliikk
ggaabbee uuttzziikkoo dduu.. MMeerrkkaattaarriittzzaa--
zzeennttrroo eettaa hhiirriibbuurruueettaarraa jjooaa--
tteeaa bbeesstteerriikk eezz ddaa ggeerraattuukkoo??

Ez dakit hori izango litzate-
keen jendeak hartuko lukeen
bidea, izan ere, merkataritza-
zentruetako zineek ere ez dute
egoera oso ona bizi. Beraz,
etorkizunean ikusiko da.

--ZZeeiinn ddaa zziinneeaarreenn eettoorrkkiizzuunnaa
EEiibbaarrrreenn??

Zinearen etorkizuna Eiba-
rren ez dago ‘itsu’. Izan ere,
Udalak Coliseoan, arazo eko-
nomikoak zirela-eta itxi egin
behar zen zinema izan zenean,
areto handi bat egin du eta ge-
ro beste bi gehiago. Horrela,
suposatzen dut, beti era utopi-
ko batean azalduta, Untzagako
zinema itxiz gero, Udalak Coli-
seoa zine komertzialerako
egokituko lukeela.
--ZZeeiinn ddaa zziinneemmaarraa hhaaiinn jjeennddee
gguuttxxii jjooaatteeaarreenn aarrrraazzooiiaa??

Alde batetik, pertsona nagu-
siak pelikula espezifikoak eta
horrelakoak ikustera soilik joa-
ten dira, ahoz-aho gomendatu-
takoak direnak. Ahoz-ahoko
prozesu hori hiriburuetan egi-
ten da, pelikula bat hilabete ba-
tetan zehar kartelean egon dai-
tekeelako, baina hemen zaila-
goa da, aste bat irauten duela-
ko pelikula batek kartelean.
Bestetik, teknologia berriek zi-
nema etxean izatea bermatzen
dute ia-ia, aretozaina bakarrik
falta zaie.
--UUnnttzzaaggaakkoo zziinneemmaa iittxxiizz ggee--
rroo,, ppeennttssaattuuttaa ddaaggoo bbeerrttaann
zzeerr eeggiinnggoo ddeenn??

Untzagako zinema egoitza
bezala sailkatuta dago, beraz,
beste ustiapen formula aldatu
ahal izango da: lokalak, merka-
taritza-zentrua… edo dena de-
lakoa egiteko aukera zabalik
dago. Horrelako zerbaitetan
bihurtuko da etorkizunean Un-
tzaga zinema.

1970. urtean zabaldu
zituen Untzaga zinemak
bere ateak. Ordutik hona,
38 urtetan, milaka filme
ikusi ahal izan dira
pantaila handian.
Jose Antonio Zubillaga
Untzaga zinemaren
jabearen berbek igortzen
dutenaren arabera, bere
bizitzaren azkenetan dago zinema.
Amaiera heltzear dago. “The end”.

JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO ZZUUBBIILLLLAAGGAA,,
UUNNTTZZAAGGAA ZZIINNEEMMAARREENN JJAABBEEAA::

““IIaa zziiuurr,, 22000099aann iittxxiikkoo ddaa
UUnnttzzaaggaa zziinneemmaa””

23
firin faraN

DDaattoorrrreenn eegguuaazztteenneeaann,, iirraaiillaakk
2244,, DDoonnoossttiiaakkoo ZZiinneemmaallddiiaarreenn
bbaarrrruuaann,, ‘‘HHaaiizzeeaa eettaa ssuussttrraaiiaakk’’
IIññaakkii AAggiirrrree eeiibbaarrttaarrrraakk eekkooiizz--
ttuuttaakkoo ddookkuummeennttaallaa eemmaannggoo
dduuttee.. Emanaldia 22.30etan hasi-
ko da, Príncipe 9 aretoan eta ho-
nez gero sarrera guztiak salduta
daude. Dokumentalaren ardatza

1975eko irailaren 27an Franco-ren aginduz izandako exekuzioek
osatzen dute eta 90 minututan gertaerak zuzenean bizi izan zi-
tuzten lekuko ugariren testigantzak daude jasota. Dokumentala
jatorrizko bertsioan emango dute, euskeraz eta gazteleraz, gaz-
telerazko azpitituluekin, Euskal Zinearen Egunean, Informazio
Sailaren barruan.

JJoossee LLuuiiss IIrriiggooiieenn aarrggaazzkkiillaarriiaakk VViieettnnaamm--eenn hhaarrttuuttaakkoo iirruuddiieekkiinn
oossaattuuttaakkoo eerraakkuusskkeettaa zzaabbaalldduu zzuueenn astelehenean Sodupeko
kultur etxean (Iorgi kalea z/g). Erakusketa irailaren 26ra arte egon-
go da ikusgai, astelehenetik barixakura, 17.00etatik 21.00etara. 

Eibartarrak 
Donostiako 
Zinemaldian

HHaaiinnbbaatt uurrtteezz ……eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrtteeaarreenn eesskkuuttiikk oossppaattuu
iizzaann ddeenn SSaaggaarrddoo EEgguunniikk eezz ddaa aauurrtteenn aannttoollaattuukkoo,, ekitaldiaren
inguruan hainbat aldaketa sartzeko asmoa dute-eta. Elkarteko ar-
duradunek azaldu dutenez, “beraz, urriaren lehenengo asteburu-
ko hitzordu hori desagertu egingo da, baina sagardoarekin lotu-
tako beste proiektu berri bati paso emateko. Izan ere, martxoan,
txotx sasoiaren barruan, Untzagan hainbat egunez sagardotegia
martxan ipintzeko lanean dihardugu”.

...eta kitto!/2008-IX-19
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Aurten ez da 
Sagardo Egunik 

egingo

Irigoienen
argazkiak
Sodupen
ikusgai
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...eta kitto!/2008-IX-19

Euskal Meteorologia Agentziatik

GIRO EGONKORRA
Giro eguzkitsuarekin hasiko da ZAPATUA.
Hodeiak eguneko lehen eta azken orduetan
agertuko dira, baina eguerdian urdina 
nagusituko da. Egunsentian hotz egingo du,
minimoak 10 ºC-tik behera jaitsiko dira 
hainbat lekutan. DOMEKAN, laino ugari 
agertuko da eta tarteka-marteka zaparradak
izango dira. Tenperaturak gora egingo du

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: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. 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
24

barixakua
19

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- Andrea González eta
Joaquín Clerch gitarrajoleen
kontzertua. Sarrera: 10 euro.
Coliseoan.

domeka
21

AARRRRAATTEE IIZZEENNEEKKOOEENN
BBIILLKKUURRAA

0099..0000..-- Arrate izeneko an-
drazkoen urteroko bilkura. Oi-
nez igo behar direnak Untza-
gan elkartuko dira eta talde
osoak bat egingo du Arraten:
hamarretakoa, meza, joko eta
lehiaketak, bazkaria Kantabria
jatetxean, dantzaldia…

AALLKKAARRTTAASSUUNN EEGGUUNNAA
1100..1100..-- Laudion EAk ospatu-
ko duen Elkartasun Egunera
joateko autobusaren irteera.
Ardantzako autobus geltokitik
(udaletxearen atzeko aldetik).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika Ban-
daren kontzertua. Coliseoan.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz-eko
entsegua. San Andres eliza-
ko lokaletan.

astelehena
22

AAFFAARRIIKKEETTAANN
1166..0000//1188..0000..-- Afariketan
programarako matrikula egi-
tea (Haur Hezkuntzako 3.
maila eta DLH). Errota Gazte-
lekuan eta Arrateko Andra
Mari eta Amaña ikastetxeeta-
ko ludoteketan.

eguaztena
24

AAFFAARRIIKKEETTAANN
1100..3300//1133..0000..-- Afariketan
programarako matrikula egi-
tea (Haur Hezkuntzako 3.
maila eta DLH). Portalean (2.
pisuan).

MMAAGGIIAA
1188..0000..-- ‘El mago más rápido
del mundo’ magia ikuskizu-
na, gazteleraz, Balbi magoa-
ren eskutik. Sarrera librea.
Caja Navarra-n (Errebal, 22).

eguena
25

AAFFAARRIIKKEETTAANN
1100..3300//1133..0000..-- Afariketan
programarako matrikula egi-
tea (Haur Hezkuntzako 3.
maila eta DLH). Portalean (2.
pisuan).

martitzena
23

AAFFAARRIIKKEETTAANN
1166..0000//1188..0000..-- Afariketan
programarako matrikula egi-
tea (Haur Hezkuntzako 3.
maila eta DLH). Errota Gazte-
lekuan eta Arrateko Andra
Mari eta Amaña ikastetxeeta-
ko ludoteketan.

AAbbaalloorriiooaakk eeggiitteenn iikkaasstteekkoo 
iikkaassttaarrooaa
Non eta noiz: urriak 15etik aurrera,
19.00etan (4 eguneko iraupena),
…eta kitto! Euskara Elkartean (Urkizu,
11 solairuartea). Prezioa: euro 2 (baz-
kide eta Berbetan-eko kideentzat do-
an). Izen-ematea eta informazioa: irai-
laren 29tik urriaren 10era arte, …eta
kitto!-n (943200918). 

Soorroossllee eettaa ssoorroossppeenn iikkaassttaarrooaa
Non eta noiz: urriaren 20tik aurrera,
astelehenetik barixakura, 19.30etatik
21.30etara DYAko egoitzan (Pagaegi,
5 behea). Iraupena: 3 aste. Prezioa:
75 euro. Izen-ematea eta informa-
zioa: 943464622 telefono zenbakin. 

Argazkilaritza digitala
(lehen urratsak)
Non eta noiz: urriaren 13tik aurrera,
astelehen eta eguaztenetan,
19.00etatik 21.30etara. Prezioa: 49
euro Eibarren erroldatuta daudene-
nentzat eta 65 euro gainontzekoen-
tzat. Izen-emateak eta informazioa:
irailaren 22tik urriaren 8ra Pegoran. 

Argazkilaritza digitala
(hobekuntza)
Non eta noiz: urriaren 14tik aurrera,
martitzen eta eguenetan, 19.00etatik
21.30etara. Prezioa: 49 euro Eibarren

erroldatuta daudenenentzat eta 65
euro gainontzekoentzat. Izen-emate-
ak eta informazioa: irailaren 22tik
urriaren 8ra Pegoran. 

Dibujo Udal Eskolarako matrikula
Izena emateko epea: irailaren 19ra ar-
te. Non: Pegoran.

Musika Eskolarako matrikula
Izena emateko epea: irailaren 19ra ar-
te. Non: Pegoran.

Zeramika Udal Eskolarako
matrikula
Izena emateko epea: irailaren 23ra ar-
te. Non: Pegoran.

Menpekotasunari aurre egiteko
ikastaroa
Norentzat: pertsona nagusientzat.
Noiz: irailaren 29tik abenduaren 19ra
arte, astelehen eta eguztenetan. Izena
emateko epea: irailaren 25era arte,
Pegoran.

Espainiako margolaritza bikainena
ikastaroa
Non eta noiz: urriaren 14tik aurrera,
astelehen eta eguaztenetan, 10.00-eta-
tik 11.30etara Musika Eskolan. Pre-
zioa: 28 euro Eibarren erroldatuta dau-
denenentzat eta 45 euro gainontzeko-
entzat. Izena emateko epea: irailaren
15etik urriaren 8ra arte. Pegoran.

Musika-gela: musikaz jakin
eta gozatu
Non eta noiz: urriaren 13tik aurrera,
astelehenetan, 19.00etatik 20.30eta-
ra Musika Eskolan. Prezioa: 28 euro
Eibarren erroldatuta daudenenentzat
eta 45 euro gainontzekoentzat. Izena
emateko epea: urriaren 8ra arte. Pe-
goran. 

Udal Euskaltegia
Izena emateko epea: irailaren 23ra ar-
te. Informazioa eta izen-emateak:
Udal Euskaltegian.

AEK Euskaltegia
Izena emateko epea: irailaren 26ra ar-
te. Informazioa eta izen-emateak:
AEK Euskaltegian.

Afariketan
Izen-emateak: irailak 22 eta 23an,
16.00etatik 18.00etara Amaña, Urki
eta Urkizuko ludoteketan eta irailaren
24tik 26ra, 10.00etatik 13.00etara,
Portalean. Informazioa: Astixa. 

Literatura solasaldiak
Non eta noiz: irailaren 30etik aurrera,
hamabostean behin, martitzenetan,
Udal Liburutegian. Prezioa: 20 euro Ei-
barren erroldatuta daudenenentzat eta
25 euro gainontzekoentzat. Izena ema-
teko epea: irailaren 25ra arte. Pegoran.

Ikastaroak eta 
izen-emateak



hildakoak
- Ignacio Agirre Aramendi.

83 urte. 2008-IX-12.
- Elena López Arrizabalaga.

40 urte. 2008-IX-15.
- Manuel Díaz González.

64 urte. 2008-IX-16.
- Daniel Valero Urdanpilleta.

93 urte. 2008-IX-17.
- Lucia Otadui Narbaiza

83 urte. 2008-IX-17.
- Angel Urzelai Martínez.

85 urte. 2008-IX-17.

...eta kitto!/2008-IX-19

farmaziak
19, barixakua
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
20, zapatua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
21, domeka
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
22, astelehena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
23, martitzena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
24, eguaztena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
25, eguena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
26, barixakua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

Zorionak, EGOITZ, 
abuztuaren 20xan urtia 
bete zendualako. 
Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, LUCIA, atzo
bost urte bete 
zenittualako. 
Famelixakuen partez.

agendA
25

jaiotakoak
-  Xabier Barruetabeña Nieto. 2008-IX-10.
-  Ane Luque Gómez. 2008-IX-10.
-  Alan León Rodrigues. 2008-IX-10.
-  Telmo Málaga Arizmendiarrieta. 2008-IX-11.

Umeak Eskolara 2008-2009
Onuradunak: 1993ko urtarrilaren
1etik 2002ko abenduaren 31a
bitartean jaiotakoak. Zenbatekoa:
60’10 euro. Eskaerak egiteko epea:
aabbeenndduuaarreenn 11eerraa aarrttee.. Informazioa
eta eskaerak: Pegoran.

Dirulaguntzak ikasleei 2008
Onuradunak: 1983ko urtarrilaren
1etik 1992ko abenduaren 31a
bitartean jaiotakoak. Eskaerak egiteko
epea: aabbeenndduuaarreenn 11eerraa aarrttee..
Informazioa eta eskaerak: Pegoran.

ddiirruullaagguunnttzzaakk

......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.

IIrraaiillaarreenn 2211eerraa aarrttee

Idoia Elexpururen
margo erakusketa.

TTooppaalleekkuuaann..

IIrraaiillaarreenn 2288rraa aarrttee

Klub Deportiboko
Argazki Taldekoen
argazki erakusketa.

PPoorrttaalleeaann..

IIrraaiillaarreenn 3300eerraa aarrttee

Argazki erakusketak:
Quincey. El Ambigún.

J. F. Loroño. Deporren. 
Vicente Eizagaetxeberria.

Portalea tabernan..

eerraakkuusskkeettaakk

XIX. T. Etxebarria Sariak
Eskaerak egiteko epea:

uurrrriiaarreenn 77rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak

entregatzea: Bic Gipuzkoa
Berrilan.

VIII. Juan San Martin
beka

Ikerketa-esparruak: artea
eta mendizaletasuna.

Eskaerak egiteko epea:
uurrrriiaarreenn 1100eerraa aarrttee..
Informazioa: Pegoran

eta Portalean. 

Asier Errasti Eibarko IX.
Laburmetraia Jaialdia.
Lanak aurkezteko epea:

uurrrriiaarreenn 1111rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

Indalezio Ojanguren XXI.
Argazki Lehiaketa.

Lanak aurkezteko epea:
uurrrriiaarreenn 1133rraa aarrttee..

Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

Sanandresak 2008
kartel lehiaketa.

Lanak aurkezteko epea:
uurrrriiaarreenn 2233rraa aarrttee..

Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

lleehhiiaakkeettaakk

Zorionak, JOKIN, bixar 
zortzi urte betetzen 
dozulako. Famelixaren 
partez.

Zorionak, SARA, hiru urte 
bete dittuzu-eta. Patxo 
haundi-haundi bat, sorgintxo,
famelixa guztiaren partez. 

Zorionak, IRUNE, 
domekan 14 urte 
beteko dittuzulako. 
Famelixaren partez.

Zorionak, PAULE, domekan 
zure 2. urtebetetze eguna 
dalako. Etxekuen, batez be
Maddi eta Xabierren, partez.

Zorionak, ALBERTO eta NATI, juan dan abuztuaren
6xan ezkondu ziñazienetik 50 urte bete dirala 
ospatu zenittuen-eta. Famelixaren partez.

Zorionak, MALEN eta INTZA etxeko
printzesak, aste honetan urtiak
egin dittuzuelako. Patxito goxo bat
etxeko guztien partez.

Zorionak, GORKA, 
atzo hiru urte bete 
zenittuan-eta. 
Famelixaren partez.

Zorionak, JOSU, gaur lau urte egitten dozulako.
Eta aitxitxa JOSE LUISi, 23an betetzen dittuelako. 

Muxu bat famelixaren partez.

Ongi etorri, MARKEL, hillaren
11n aillegau ziñan-eta. 
Zorionak aitatxo Oskar, amatxo
Eli eta famelixa guztiari.

AAuurrrreekkooaarreenn SSOOLLUUZZIIOOAAKK
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tt oo l Neska eskaintzen da edozein lanerako.

Tel. 943-029329 edo 675-126079.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa. Tel. 943-029329 edo
685-711629.
l Spinning monitorea behar da UGAN
Klub gimnasioan. Tel. 943-820452.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta era guztietako garbiketa
lanak egiteko. Tel. 686-435056.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako:
etxeko lanak egin, umeak edo nagusiak
zaindu... Tel. 662-213368.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ere. Externa mo-
duan. Tel. 670-674641.
l Euskarazko irakaslea behar da mintza-
praktika egiteko. Tel. 653-735874.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-
690415.
l Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 652-
761881 edo 695-751648.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
696-659622.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 680-871529. Flavia.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 660-441505.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lagun-
tzaile edo peoi lanetarako. Tel. 638-
344377.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Externa moduan. Tel.
645-359279.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 650-034445.
l Emakumea behar da umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. 07.30etatik 11.30eta-
ra. Tel. 629-222970.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa moduan. Tel. 688-
610601.
l Ingelesezko irakaslea behar da Eibarko
akademia batean. Tel. 605-716717.
l Emakumea eskaintzen da orduka etxe-
ak garbitzeko. Tel. 630-531469.
l Neska euskalduna behar da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Autoarekin.
Tel. 686-703907.
l Neska behar da ume bi eskolara erama-
teko. 08.00etatik 09.30etara. Tel. 943-
203205.
l Emakumea behar da ume bi zaindu eta
etxeko lanetarako. Tel. 677-858244.
lNeska eskaintzen da arratsaldez edo as-
teburuetan umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Tel. 646-821678.

ETXEBIZITZAK
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 48,5 milioi pezeta. Tel. 653-
733357.
l Eibarren hiru edo lau logelako pisua har-
tuko nuke alokairuan. Tel. 638-230954 edo
669-806170.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko nu-
ke alokairuan. Tel. 666-747139.
l Amañako erdigunean pisua alokagai. Lo-
gela bi, egongela, sukaldea, komuna eta
terraza. Kalefakzio zentrala. Tel. 607-
310266 edo 635-700904.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igo-
gailua. 25.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Eibarren lagun bat behar da pisua kon-
partitzeko. Tel. 646-114550.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. Gan-
bararekin. 40 m2. Igogailua. Dena berriz-
tuta. 25.000.000 pta. Tel. 651-678454 edo
943-254117.
l Ubitxan buhardila alokagai. Deitu
22.30etan. Tel. 634-453097.

SALEROSKETAK
l Txikipark-eko jolastokia salgai. Oso
merke eta egoera onean. Eskolentzako
aproposa. Tel. 622-298388. 
l Yamaha 431d gitarra salgai. Seymour
Duncan pastillak, estutxea... 350 euro
Tel. 665-732640. 
l X-Box kontsola (jokoekin) erosiko nuke.
Tel. 676-556739. Iñaki. 
l Antxintxika egiteko makina salgai. Tel.
656-789221.

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 Opel Astra salgai. Zuria. 5 ate.
1997koa. 187.000 km. Egoera onean.
1.200 euro. Tel. 654-678454 edo 943-
254117.

LOKALAK
l Karmen kalean 15m2ko garaje itxia sal-
gai. Tel. 659-777301
l Legarren garaje itxia salgai. Tel. 685-
726213
l Garaje plaza alokagai Urkizuko dorree-
tan. Tel. 609-453946. Juan Mari.
l Eibarko Injeniaritza enpresa batek 100
m2ko lokala erosiko luke. Auto sarbidea
beharrezkoa. Tel. 605-771570.

ANIMALIAK
l Setter arrazako
txakur zuria galdu
da. Ikusi baduzue,
deitu mesedez.
Eskertuko da. Tel.
605-755916.

l Sei txakur-kume oparitzen dira (Gor-
beia arrazako ardi-txakurra). Tel. 943-
203205.

l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da ume eta nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 638-
338816.
l Baxujole eta bateria behar da euskaraz
proiektu berrirako. www.myspace.com
/nineu proiektua. Tel. 665-732640. Aitor.
l Pertsona behar da garbiketa lanetara-
ko. Autoarekin. Tel. 679-950907.
l Mutila eskaintzen da baserriko lanak
egiteko. Tel. 663-159751.
l Mutila eskaintzen da ostalaritzan, erai-
kuntzan edo lorazaintzan lan egiteko. Tel.
689-144723.
l Mutila eskaintzen da lantegian, bana-
ketan edo beste edozein lanetarako. Tel.
638-344377.
l Neska eskaintzen da gauez eta astebu-
ruetan nagusiak zaintzeko. Tel. 671-
972733.
l Neska behar da arratsaldez umea zain-
du eta etxeko lanetarako. Euskaraz jaki-
tea beharrezkoa. Tel. 629-267277. Maite.
l Kamarera behar da, autoarekin. Tel.
679-950907.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
lan egiteko. Tel. 645-007388.
l Ileapaintzailea behar da. Tel. 943-
254512.
l Emakumea behar da 09.00etatik
13.00etara umeak zaindu eta etxeko la-
netarako. Tel. 669-577005.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 677-
860971.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 608-897639. Brasi.
l Neska eskaintzen da arratsaldez eta as-
teburuetan edozein lanerako. Tel. 686-
127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 696-
651591.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Interna edo externa. Tel. 638-233739.
l Magisteritzan diplomatuak klase parti-
kularrak emango lituzke LH eta DBHko 1.
eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Pertsona behar da egunean lau orduz
(goiz edo arratsalde) ume bi zaintzeko.
Autoarekin. Tel. 646-668659.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
etxeetan lan egiteko. Tel. 665-726288.
l Gizona eskaintzen da peoi edo garbike-
ta lanak egiteko. Tel. 69-069693.
l Emakumea eskaintzen da interna mo-
duan etxean lan egiteko. Tel. 695-639296.

LANA
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Zubi-Gainen kamarera/o behar da. Tel.
943-254060.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Externa.
Tel. 669-806170.
l Emakumea eskaintzen da ume eta na-
gusiak zaindu. Externa. Esperientziarekin.
Tel. 626-435195 edo 630-764528.
l Pertsona arduratsua behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 605-
772606.
l Gizona eskaintzen da banatzaile, igel-
tsero edo lorazain lanerako. Tel. 650-
513412.
l Emakumea eskaintzen da ume eta na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Edozein ordutegi. Tel. 659-194189.
l Emakumea eskaintzen da gaixoak zain-
tzeko. Esperientziarekin. Interna edo ex-
terna. Tel. 646-207271.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. 9.00etatik
16.00etara. Tel. 638-437901.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. Tel. 659-
126852.
l Neska behar da nagusiak zaintzeko in-
terna moduan. Tel. 943-121455.
l Gizona eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 679-912841.
l Emakumea eskaintzen da ume eta na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 648-724168.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-465940
edo 943-254087.
l Musika ikastaro berriak lau urtetik au-
rrera, irailaren 16tik aurrera Txikiriokale
1en. Tel. 670-472648. Maria.
l Neska eskaintzen da egunez nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 645-
702766.
l Neska eskaintzen da 20.00etatik aurre-
ra ume eta nagusiak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 628-789789.
l Gizonezkoa eskaintzen da C+E eta ADR
kamioiak gidatzeko baimenarekin. Tel.
617-520510.
l Mutila eskaintzen da edozein garbiketa
lanetarako. Tel. 627-739272.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
ume eta nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Tel. 622-634860.
l Gizon arduratsua eskaintzen da edo-
zein lanerako. Edozein momentutik au-
rrera. Tel. 627-276995.

...eta kitto!/2008-IX-19

BESTELAKOAK
l Abuztuaren amaieran Ipuruako foball zelaiaren inguruan
honako argazkia aurkitu zuten. Tamaina txikikoa bada ere,
galdu zuenarentzat balioa izan dezakeelakoan, ...eta kitto!-
ra ekarri digute. Jabeak gure bulegoetan jaso dezake.



-- ZZEERR EESSKKAAIINNTTZZEENN DDUUZZUUEE SSAARRAASSKKEETTAA AARRMMAATTEE--
GGIIAANN??
Gure familian betidanik izan ditugu armategiak,
baina azken aldi honetan espezializazioaren bi-
dea hartzea erabaki dugu, arrantza eta bestela-
koak albo batera lagata. Armategi moderno eta
espezializatua egin nahi izan dugu, tiro-arloan in-
guruko herrietan egon daitezkeen premiak ase-
betetzeko asmoarekin. Ehizatzeko armetan auke-
ra zabala dago, estatuko eta beste herrialdeeta-
ko markekin: gurera datorrenak Beretta eta beste
hainbat aurkituko ditu. Gainera, Espainiako arma-
gin garrantzitsuenak batzen dituen Ibérica de Ar-
merías taldeko kide gara eta, horri esker, produk-
tuak prezio onean eskaini ditzakegu.
-- BBAAIINNAA,, AARRMMAAKK SSAALLTTZZEEAAZZ GGAAIINN,, EEHHIIZZAARREEKKIINN
ZZEERRIIKKUUSSIIAA DDUUTTEENN BBEESSTTEE HHAAIINNBBAATTII 
EERRAANNTTZZUUNNAA EEMMAATTEENN DDIIOOZZUUEE,, EEZZTTAA??
Bai, ehizarako behar diren beste produktu eta zer-
bitzu batzuk ere eskaintzen ditugu. Armak izan de-
zakeen edozein matxura konpontzeaz arduratzen
gara, ehiza larrian erabiltzen diren errifleak zentra-
tu egiten ditugu… mantenimenduarekin zerikusia
duten alderdiak zaintzen ditugu. Horrez gain, ehiz-
tariek behar ditzaketen jantzi, oinetako eta beste-
lako ekipamenduetan aukera oso zabala dago,
jantzi-kolekzio osotuekin. Ehizarako aholkularitza-
zerbitzua ere ematen dugu, baimenak tramitatzeko

behar den guztiaz arduratzen gara-eta. Eta, zerbi-
tzu integrala emateko ahalegin horri jarraituz, ehi-
zarako bidaia-agentzia gisa jarduten dugu.
-- NNOOLLAAKKOO BBIIDDAAIIAAKK AANNTTOOLLAATTZZEENN DDIIZZKKIIEEZZUUEE
EEHHIIZZTTAARRIIEEII??
Estatuan bertan zein beste herrialde batzuetan
ehizara joateko bidaiak izaten dira. Urte sasoia-
ren arabera herrialde batean edo bestean jar-
duteko bidaiak izaten dira, baina urteotako es-
perientziari begiratuta, bidaietako batzuk arra-
kasta handia izaten dute: Letonian basurdeak
ehizatzeko bidaia, adibidez, bost egunekoa iza-
ten da (3 egunetan ehizatzen dute, 20 uxalditan
parte hartuta) eta 1.500 euroko prezioa izaten
du; Uruguai aldera, berriz, txoritara joaten dira
astebetez (5 egunetan ehizatzera, 2.500 kartu-
txo botata), usoak, usapalak eta eperrak harra-
patzera, 3.300 eurotan; Turkiara oilagorrak ehi-
zatzera joan ohi dira, udaberrian Hungaria al-
dera orkatzak harrapatzera…
-- EEHHIIZZAA--SSAASSOOIIAA ZZAABBAALLDDUU BBEERRRRII DDEENN HHOONNEETTAANN,,
TTXXAAPPEELLKKEETTAA IIPPIINNII DDUUZZUUEE MMAARRTTXXAANN,, EEZZTTAA??
Iazko esperientziari jarraituta, Euskadin basurde-
rik handiena ehizatzen duenarentzat saria egon-
go da: Laurona eskopeta. Basurdea harrapatzen
dutenek hona ekarri behar dute, pisatzera, eta
amaieran, pisu gehien izan duenarentzat izango
da saria.

Sarasketa abizena esan eta eskopetagintza burura etortzea
bat izaten da. Arrate bailarako Azpiri baserrian jaiotako 
Bittor Sarasketak 1890. urtean ekin zion eskopetak egiteari
eta harrez gero tradizioak bizirik iraun du familian, Juan An-
tonio Sarasketa semearekin aurretik eta, gaur egun, 
aittittak hasitako bideari jarraitzen dio Iñigo Sarasketak Zor-
notzako San Antonio auzoko Inbisa industrialdean. 
Bizitzak Eibartik kanpora eraman badu ere, familiaren 
sustraiak eta Eibar beti gogoan dauzka armategiko 
arduradunak. Eibartik oso gertu dago armategia 
eta gidariei erosotasun osoa eskaintzen diete, aparkatzeko
eta zama-lanetarako tokiarekin.

SARASKETA
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SARASKETA

““ EEHHIIZZTTAARRIIEENN PPRREEMMIIAA 
GGUUZZTTIIAAKK AASSEETTZZEEKKOO
mmoodduukkoo aarrmmaatteeggii mmooddeerrnnooaa ddaa gguurreeaa””

Iñigo Sarasketa:

ORDUTEGIA.–
Astelehenetik 

barixakura: 
09.30-13.00 eta 16.30-20.00
Zapatuetan: 10.00-13.30

Sarasketa Armategia
San Antonio auzoa, Inbi-

sa industrialdea, 
3 A pabilioia

48340 Zornotza (Bizkaia)
TTeell // ffaaxx:: 994466330099334400
www.armeriasarasketa.com



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolakHELBIDE BERRIA

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


