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Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera 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 egiten 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.
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EIBARKO
UDALA

ENTRAMA.- Jateko gogo handia. “Gargantuak besteko entramia gure senidiak”.
ENTZUN ONEKO.- Esanekoa, obeditzen duena. “Seme oso entzun onekua gure nausiña”.
ENTZU NIK BAKO.- Esan txarrekoa, obeditzen ez duena. “Entzunik bako umia badogu behintzat
diabru hau”.

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA
EIBARKO GOBERNU BATZORDEARI ERANTZUTEN

Mertxe Garatek gobernu batzordearen ordezkari moduan egindako adierazpenei erantzunez,
eta “oportunismo politikoa” erabiltzea gaineratu
digunez, honakoa zehaztu nahi dugu:
Ez da egia gure zinegotzia ixilik egon zenik
Hirigintza Batzordean, lana zela-eta ez zuelako
bertan parte hartu. Ezin da onartu modu horretan erasotzea, esanez gure ikuspuntuaren alde
egiteko aukera izan genuela batzorde horretan,
jakinda Gobernu Batzordeak ez dituela behar diren neurriak hartzen zinegotzi guztiak batzordeetan izan ahal izateko euren lan ordutegi pertsonalak kontuan hartuz.
Nabarmen desberdintzen ditugu lur mugimenduetarako Teknikerri emandako lizentzian
dauden irregulartasunak eta, bestalde, Erisonoko Industria Poloaren proiektua. Beti bezala,
guk salatutako eta asteburuan hainbat komunikabideetan argitaratutako i rr egulartasunei ez
d i e z u e i n o la k o er a n t z u n ik e m a t en .
Erisonoko Proiektuari dagokionez, irailean

eskutitzak

egindako balorazioarekin jarraitzen dugu. Uste
dugu, bai Tenikerren aldetik eta baita gobernu batzordetik ere, erakutsitako seriotasun falta nabaria
izan dela. Jarraitzen dugu pentsatzen Ibur-errekan
lur industrial nahikoa dagoela gaur egun Tenikerrek duen espazio falta horri soluzioa emateko.
Ezin da seriotzat hartu esatea Ibur-errekak
ezingo diela erantzun Teknikerren merkatal estrategiak aurrera egiteko behar dituen baldintzei;
Ibur-erreka toki ezkutua dela eta kokapen geografiko horrek behar diren lizentziak gestionatzeko zailtasunak dakarrela diotenek jakin beharko
lukete benetan jas anezinez koa dena lur birjin
batean halako proiektu batekin sartzea dela.
Guztiz alde gatoz Teknikerren garapenarekin,
baina ez Erisonon. Udal gobernu batzordeak
duen jasangarritasunaren kontzeptua kezkatzeko
modukoa da guztiz; eta ez du garrantzi gutxiagorik, edozein hirigintza proiektu tartean dela,
behin eta berriro legearen marra gainditzen jardute horrek.
A ral ar

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Kepa Junkeraren `Etxea´diskoan zentroa ez dago hemen,
euskal kulturan. Erdaren kultur industrietan dago, hangoak baitira izar protagonistak; haiek ematen diote balio erantsia. Gaztelaniaren kultur industriak euskararena erakartzen du: indarka
batzuetan, balakuz bestetan. Gure etxea Iberian ote da?”
(Gorka Bereziartua, kultura aditua)

“Bizkarrezur muineko lesioei dagokienez, Osakidetzak ematen dituen aukerak paralitiko fabrikak dira. Eta Toledon eta
Guttmanen tetraplegikoak pesak egiten; erotuta daude! Ondo daukazun atala indartzen baduzu, gaizki daukazunarekiko aldea handitzen da; txarto dagoen atala landu behar da”
(Patxi Salbide, bizkarrezurrean min hartutakoa)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-X-17
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Danon ahotan
Udal tasen %5’3ko igoera onartu dute
egindako
guaztenean
Udalbatzan, PSE-EE, EAJ
eta EAko zinegotzien aldeko botoekin, 2009ari begira
tasak %5’3 igotzea erabaki zuten. PPko zinegotziak ez zuen
parte hartu eta EB-Aralar koalizioko ordezkari biek, berriz,
kontrako botoa eman zuten.
Igoera horretarako arrazoiak,
“KPIarekiko eguneraketa eta
Patronatoetan dagoen 2’4 milioi euroko defizitari aurre egitea” zirela azaldu zuen De los
Toyos alkateak. Patronatoetako
batzuen defizit estrukturala
adibidetzat eman zituzten,
Udalak eman behar dien dirukopurua azalduta: San Andres
Fundazioa (277.000 euro),
etxez-etxeko laguntza (711.

E
Krisialdia

B

an Andres pasealekuko
autobus geltokia (Ardantzakoa) tokiz aldatu
dute, Eusko Trenek tren geltoki berria egin ahal izateko beharrezkoak diren lanak hasi
ahal izateko: apeaderoko
eraispena abenduan egitea
aurreikusita dagoen arren,
eraispena prestatzen joateko
lanak egunotan hasi dituzte
eta, hori dela eta, eguaztenaz
geroztik autobus geltokia San
Juan kalean dago, Vivaldi taberna inguruan. Besteak beste, hilabete eta erdiz luzatuko
diren lanak gasa eta telefonoaren kanalizazioak berritzeko

S

aprobetxatuko dituzte. Horrez
gain, tren geltoki berria eraiki
bitartean, behin-behineko geltokia San Juaneko Babes Ofizialeko Etxeen atzean egongo

rmeria Eskolak aurreko
asteburuan hartu zuen
Eztei Azokak jende ugari
erakarri zuen bere zazpigarren
edizioan. Debabarrenean ezkongaientzat antolatzen den azokarik
handiena da Eibarkoa eta, hori
dela eta, gure herriko bikoteak ez
ezik inguruko herrietakoak ere
gerturatu ohi dira, ezkontza egunerako prestatu beharreko guztien inguruko eskaintza bertatik
bertara ezagutzeko ematen zaien
aukera aprobetxatuta.

A

Deba barrenako jende asko batu zuen Eztei Azokak Ar meria Eskolan.

...eta kitto!/2008-X-17

da martxan, datorren astelehenetik aurrera. Behin-behineko geltokia martxan ipini bezain laster itxiko dute Ardantzako apeaderoa.

Eztei Azoka arrakastatsua

LEIRE ITURBE

E d u a r do
Z u b ia u r r e

Autobus geltokia San Juanera

EKHI BELAR

erriro ere krisialdi baten aurrean gaude,
hau da, aldaketa sasoian. Etimologikoki horixe
baita horrenbeste beldur
sortzen digun berba: egoera
berri batera egokitzeko aldia, bere ahalegin, porrot
eta arrakasta guztiak barne.
Oraingo krisialdi honek
ere bere berezitasunak baditu, aurrekoak baino sofistikatu, azkar eta globalagoa
baita; bizi dugun garai teknologikoaren modukoa. Ziklo ekonomiko emankor eta
luze baten ondoren, likidezia ugari, arau gutxi eta
neurriz kanpoko diruzalekeriak sortua. Baina, krisialdi
honek etorkizunean kontuan hartu beharko dugun
errealitate berri baten atarian ere uzten gaitu. Batetik,
energia eta lehengaien arloan gainditzeke dauden
erronkak; bestetik, Txina eta
Indiaren protagonismo ekonomikoa; baita ere, mendebaldeko herri aurreratuenen
ongizatea bere ikerketa eta
berrikuntza gaitasunak bermatu dezaketela; eta azkenik, mundu global batean
balorea etengabe sortzea
ezinezkoa izango dala txirotasunean bizi diran espezie
bereko milaka miloi bizidunen beharrak alboratuta.
Krisialdi guztiak aro berri
baten ataria besterik ez dira.
Baldintza berrietara egokitzen asmatzen duenak
(nahiz norbanako, nahiz enpresa, nahiz lurraldeak), balorea, lanpostuak eta ongizatea lortuko dute. Egokitze
lan horretan zenbat eta malguago eta azkarrago aritu orduan eta arrakastatsuagoa.
Saia gaitezen ba etorkizuna nolakoa izan daiteken asmatzen eta ez ditzagun indarrak alperrik galdu iraganeko eredu eta jardueretan.

000 euro), Udalbusa (280.000
euro), Musika Eskola (293.000
euro), Udal Euskaltegia (228.
000 euro) eta Kirol Patronatoa
(525.000 euro).
EB-Aralar koalizioak, berriz,
igoera %4’5ekoa izateko proposamena aurkeztu zuen, “familiei krisiaren aurrean laguntzeko”. Aurkeztutako proposamenak igo beharreko kopurua
herritarren eta Udalaren artean
ordaintzea eskatzen zuen:

Udalak tasetan 398.000 euro
gutxiago jasoko luke horrela,
baina “Udal zorra %1’33 igota
jasoko ez luke diru-sarrera hori
konpentsatzeko aukera” izango lukeela uste dute koalizioko
ordezkariek. Udal zorra denera
%5’37koa izatera pasatuko litzateke, “hau da, Udalak finantza-osasun ezinhobea izaten
jarraituko luke eta, era berean,
familiei krisiari aurre egiten lagunduko lieke”.
Onartutako bataz besteko
igoeratik aparte, Mankomunitatearen fakturak %22ko igoera izango du eta Kiroldegiko
urteko abonua, berriz, %10
igoko dute, besteak beste Orbeako kirolgune berriaren zerbitzuak ordaintzeko.
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autuan
MARIDAJEA KRABELINEN
Urteroko moduan, Arrateko Krabelin jatetxeak maridaje-jardunaldiak egingo ditu azaroko barixakuetan. Aurten bosgarren edizioa beteko duten jardunaldien arrakasta dela eta, erreserbak denboraz egitea komeni da (jardunaldi bakoitzean 150 lagunendako tokia dago). Arduradunek ez dute telefono bidezko erreserbarik onartuko eta pertsona bakoitzeko mahai bakarra erreserbatzeko aukera baino ez da
izango. Urriaren 22an, eguaztenean zabalduko dute eskaerak egiteko epea.
OLABEKO ZELAIA
Udaleko auzoetako sailetik aditzera eman dutenez,
Olabeko zelaiaren atea urriaren 31ra arte zabalik
izango da eta, beraz, hilaren amaiera arte automobilak bertan lagatzeko aukera izango da.

LA SALLEKO MATERIALA
Aurten Salletar Anaiak Eibarren daudela 50 urte beteko dira eta, beste hainbat ekintzarekin batera, aldizkari edo erakusketaren bat egiteko asmoa dute.
Horretarako, jendearen laguntza eskatu dute. Lagundu nahi duenak Azitaingo ikastetxera jo dezake
edo azitain@lasalle.es helbidera idatzi.
BOLONDRES BILA
Gorabide adimen urritasuna dutenen gurasoen, familien eta lagunen elkarteak Ermuko talderako bolondresak gustura hartuko lituzke. Klubak 17 neskamutil hartzen ditu eta astean hirutan elkartzen dira
(eguazten eta barixakuetan 18.00etatik 20.00ak arte eta zapatuetan 16.00etatik 20.00ak arte). Interesatuek 944431210 telefonora deitu edo maiderastobiza@gorabide.com hebidera idatzi dezakete.

Haundiak eta itsusiak

H

Gizarte Segurantza Zezenbidera
rkizuko iturriaren atzeko aldean dagoen Gizarte Segurantzak bulegoa tokiz aldatuko du, gaur
egun bulegoak hartzen duen
eraikinean egin beharreko konponketa lanak direla eta. Toki
aldaketa noiz izango den zehaztu barik dago, baina datorren urtearen hasierarako bulegoa Zezenbide kalean, Jai Alai
diskoteka hartu zuen lokalean
prestatuko duten egoitza berrian martxan ipini liteke, bulegoko arduradunen aurreikuspenak betez gero. Dena dela,
bulegoak han zabaldu ahal izateko, aurretik hainbat moldaketa egin beharko dituzte lokalean. Urkizuko eraikinean, bes-

EKHI BELAR

U

Jai Alai zegoen lokaletan jarriko dute Gizarte Segurantza datorren urtean.

talde, lan garrantzitsua egin
behar dute, baina beharrak
noiz hasiko diren konfirmatu
barik dago eta, beraz, Gizarte

Segurantzak toki aldaketa
noizko egin beharko duen zehazteke dago, aldaketa lan horien menpekoa da eta.

Lan-arriskuen prebentzioaren inguruko ikastaroak
ebegesak eraikuntza eta metaleko beharginentzat lan-arriskuen prebentzioaren
inguruko ikastaro-sorta prestatu du, bitan
banatuta: behargin guztiei zuzendutako oinarrizko zikloa eta lanpostuaren arabera antolatutako
bigarren zikloa. Lan arriskuen prebentzioan beha-

D

rrean dihardutenentzat antolatutako ikastaroak
eta zuzendarientzat bereziki pentsatutakoak osatzen dute eguaztenaz geroztik martxan dagoen
eskaintza. Interesekoak izateaz gain, horrelako
ikastaroak gero eta beharrezkoagoak direla azpimarratu nahi izan dute antolatzaileek: “Eraikuntza
sektoreko hitzarmena, metalaren estatu mailako
akordioa eta azpikontratazio legea indarrean jarri
diren honetan, eraikuntza eta metal sektoreko
enpresa kontratatzaile eta azpikontratatzaileetako langileek egiaztatze prestakuntza bat jaso behar dute Egiaztatutako Enpresen erregistroan izena eman eta eraikuntzako txartel profesional berria jaso ahal izateko”.
Ohikoa den bezala, jardunean dauden beharginei diru-laguntzak emango dizkiete. Informazio gehiagorako 902106205 telefonora deitu
daiteke (Lorena).

iri bat ez da bakarrik logela bat, lantoki bat,
tresna bat. Eta, ez badugu ikuspuntu utilitario batetik
bakarrik ikusten, betebehar
bat daukagu hiritarrok berarekin. Hirigintza herri baten
plasmazioa da baita. Identitate nazionalaren baiezpena
izan daiteke, edo kolonizazio
kulturalaren ondorioa. Gaur
egun Euskal Herrian jasaten
dugun zapalkuntza nazionalaren azpian ez dugu oraindik
tresnarik gure identitatea begibistara ateratzeko. Zer da,
bada, Guggenheim museoa?
Atzerriko botere haundi baten
eraikuntza Bilbo erdian; judutar lobbiarena, hain zuzen.
New Yorkeko zati bat Euskal
herriko erdian sartuta.
Zelako partehartzea izan dute gure artistek, gure pentsalariek, gure arkitektoek lan horretan? Ez da halakorik izan. Eta
inork ba al daki zer esanahi
duen erraldoi horrek? Hain egitura hotz eta zentzugabea eraikuntza nazionalaren aldetik.
Beti azpimarratu dut zelan
gure herrian, Euskal Herrian,
globalizazioa eta espainolismoa eskutik datozela gure
ezaugarri kulturalak desegiteko. Giza komunitate batek ingurumen sinbolikoa behar du.
Raimon Panikkar pentsalari kataluniarrak esan zuen gaurko
munduan kopurua kalitatearen gainetik jartzen dela. Adibide asko ditugu gure hiriburuetan: zinemak, merkatal
zentroak... Neri gertatu zait
Max Center-en lagunekin
egotea eta Texaxen egongo
banintz bezala sentitzea.
Deyan Sudyic jugoslabiarrak
"Boterearen arkitektura" liburua idatzi zuen. Bere tesiak
dio agintariek eta gobernuek
etorkizunerako sinbolo bat laga izaten nahi dutela euren
jardunbidea zein nabarmena
izan den gogorarazteko. Behar bada, gehiegi esatea da;
agian, Errebal Center edo
Guggenheim bezalako proiektuak burutzen dituzten politikariek borondate onarekin
dihardute, baina objektiboki
ez dira euskaldunen arimaren
adierazpena. Eta, gainera,
yankien gustokoak dira: haundiak eta itsusiak.

As i e r E ze n a rr o
A r a nc i b i a
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ORAIN DELA
1 9 9 8 -X - 1 6
24 9 . Z K I A .

10 urte
S o l og a i s t u a
Es paiñ iak o
a zp i txa pel du n
g e ra tu z a n .

Lantegi Eskoliak laugarren proiektuari ekin zetsan. Aurretik matadero edo hiltegi zaharra konpondu eben, gero Arrateko kolonia eta, ondoren, Markeskua jauregixa. 60 lagun eguazen orduan biharrian.
Bosniaren aldeko kontzertu berezixa eskindu eban
San Andres elixian Jose Luis Anasagasti tenoriak. Jasotako dirua Sarajevoko Bjelave haurtzaindegixari laguntzeko bideratu eban Maitasun alkartiak.

C a lb e t ón k al ia n
j a i x ot a k u e n b a zk a ri xa .

Liburu Azokia Urkizun egin zan urte hartan, Udaletxeko obrak zirala-eta. EAEko hiru hiriburuak kenduta,
Eibarkua arrakasta gehixen dakan ferixia izanda be,
antolatzailliak ez eguazen pozik aldaketiarekin.
Jose Mari Sologaistua eibartarrak helizeen arloko tiraldiko bigarren postua eskuratu eban Espainiako txapelketan. Chesten jotatutako lehia horretan izan ziran be Larreategi, Lucena eta Tudanca herritarrak.

Erisonoko beharrak geratzeko eskaera
ibarko Ezker Abertzaleak, Astindu
Hirigintza Taldearen izenean, “Erisonon egiten diharduten lanak bertan
behera gelditzeko, eragiten ari diren kalteak konpon ezinak direlako” eskatu du. Horretarako, bide administratiboari jarraituta,
astelehen goizean Pegoran errekurtsoa
aurkeztu eta erregistratu zuen. Taldeko ordezkarien iritziz, “Arrate Ballen egiten
diharduten obrak legearen kontrakoak dira
eta Udalak badaki hori”.
Aurkeztutako idatzian hainbat puntu azpimarratu dute: “Ez dira behin-behineko
obrak. Horrelako lur-mugimendua dakarren lana ezin da behin-behineko lizentzia
baten bidez egin. Lizentzia horiek salbues-

E

pena dira eta inguruan eragin txikia duten
instalakuntzak egiteko balio dute bakarrak.
Bestalde, Erisonon ezertan hasi aurretik,
lehenik Bolingua eta Egazelain eraiki beharra dago, Hirigintza Plan Nagusiak araututakoaren arabera eta, horrez gain, Plan Partziala, Urbanizatze Proiektua eta Birparzelatze Proiektua onartu behar dira”.
A lte r n a t i b a k
Horrekin batera, lizentziaren tramitazioan bertan “hainbat arau-urraketa” gertatu
dela salatu dute: “Beharrezkoak diren
txostenak ez dira eskatu, informazio publikoa ukatu dute… ez dugu deskartatzen
guzti honen atzean delitua egotea eta gaia

Gurutze Gorriaren ikastaroa
arrialdietarako ikastaroa eta
geriatriaren ingurukoa antolatu
ditu Eibar-Ermua Gurutze Gorriak. Larrialdi egoeretan nola erantzun behar den ikasteko ikastaroa

L

...eta kitto!/2008-X-17

urriaren 20tik 31ra emango da, astelehenetik barixakura, 18.00etatik
21.00etara Ermuko San Lorenzo
ikastetxean (30 ordu guztira). Beste
ikastaroak iraupen bera izango du
eta toki eta ordutegi berean
emango dute, baina azaroaren
3an hasi eta 14an amaituko
da. Informazio gehiago nahi
izanez gero, edo matrikula betetzeko, Gurutze Gorriak Sallabenten duen egoitzara zuzenean jo daiteke edo, nahiago
izanez gero, 943176248 telefono zenbakira deitu.

aztertzen dihardugu”. Bestalde, behin baino gehiagotan azaldu duten bezala, “Teknikerrek Erisonotik kanpo hazteko alternatibak egon badaudela” diote, “besteak
beste Matsaria eta Azitaingo industrialdea
hor daudela eta euren aldamenean dagoen Valenciaga laster bota egingo dutela”
kontuan izanda.

...eta kitto!-ko loteria
rteroko moduan,
…eta kitto! Euskara Elkarteak
Gabonetako Loteria atera du. 30.182 zenbakiaren eramaleak 2’5 euro
jokatuko du Madrilen
abenduaren 22an egingo den zozketan eta 0’5
euroko
donatiboa
emango dio elkarteari.
Horrez gain, otar eder
baten zozketan sartzeko
zenbaki bana hartuko du
partizipazio bakoitzare-

U

kin. Loteria honako toki
hauetan eskuratu daiteke: …eta kitto!-n, Mugika harategian, Bankoan,
AEK euskaltegian, Arrate Kultur Elkartean, Askasibarren, Narruan, Valenciagan, Izadi loradendan, Bolintxon, San Andres gootegian, ZubiGain tabernan, Urkizu
prentsan, Untzaga prentsan, Isasi okindegian,
Zabaleeta okindegian
eta Dibutec-en.
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kaleko inkestA
Alaitz Gorostiza
26 urte, bihargiña

Apostatatzia erlijiño baten
fediaren negaziñua edo uko
egittia da. Apostatatzian
bittartez, hori eskatzen daben
pertsoniak erlijiño horren
barruko kide moduan
kontatziari lagatzen detsa.
Estatu laikua bada be,
Espainiako biztanlien
gehiengua katolikua da, nahiz
eta honetariko gehixenek ez
daben aukeratu hori izan nahi
daben edo ez, jaiotzerakuan
egin baizittuzten katoliko
(bataiatziarekin batera).
Gizartian ohitturia da bataiatzia,
eta bataio kopuru hori
erabiltzen dabe elixako
erakundiek estatuekin akordio
ekonomikuak eta abar lortzeko. Asko kexatzen dira bataiua jaso
ebenian haurrak zirala eta ez eguala euren esku hori egittia
edo ez. Era berian, nahiz eta bataiua eginda euki, erlijiñuan
sinisten ez dabenez, apostatatzia nahi dabe askok, eta teorian
posiblia bada be, elixa eta justiziak ipintzen dittuan muga
eta oztopuak haundixak izaten diran askotan. Azkena, Auzitegi
Gorenak ipiñi dau, Valentziako Artzapezpikuak Auzitegi
Nagusixak apostatatu nahi eben batzuen nahiaren onarpenaren
aurka ipiñi daben errekurtsua onartu dabelako. Amen.

Bai. Siñisten dabeneri elixiak emoten
detse zeozer, baiña nik ez dotenez siñisten, ba neri ez desta ezer emoten,
holan, ez dot hori bihar. Holan, bakotxak nahi dabena egin bihar dabela uste dot eta ez jakola iñori debekatu
bihar apostatazia. Nahi dabenak siñistia daka eta nahi ez dabenak, ba ez.

Mercedes Vitoria
76 urte, etxekoandria
Kontu honek nahiko delikauak dira, eta
ez da ez mutur batera eruan bihar, ez
bestera. Halanda be, txarto ikusten dot
apostatatzeko aukeria debekatzia. Nahi
dabenak zegaittik ezingo dau ba hori
egiñ? Erlijiñua sentitzen dabenak jarraitzia daka eta sentitzen ez dabenak, ba
lagatzia. Ezin da iñor bihartu.

Jose Neira
74 urte, sukaldarixa
Bueno, borrau-borrau ez nintzan borrauko elixatik, halanda be, ez naiz elixara asko juaten be. Bestalde, txarto
ikusten dot apostatatzeko aukeria debekatzia. Elixan parte izan nahi ez daben batek, apostatatzeko aukeria euki
biharko leukiala uste dot. Ez jata bape
ondo begittantzen hori.

Ciriaco Conchas
74 urte, jubilaua
Ez dot uste apostatatuko nebanik, hainbesteraiño ez. Elixara gitxi noia, baiña
ez neban apostatatuko. Bakotxak nahi
dabena egin bihar dau, bakotxak bere
iritzixa daka eta hori onartu egin bihar
da. Bakotxa aske da siñistu nahi daben
edo ez aukeratzeko; bestiok ezer gitxi
egiñ ahal dogu horren aurrian.

Apostatatuko zenduke?
Erraza ikusten dozu?

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

l Tanatorioa eta Errausketa labea
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

nafarroa
oinez
urriaren
Irunean

M ug i ca
Eh o r z k e t a
Funeu skadi taldea

19-an
9 e ur o

A U T O B U S irteera 09-30etan
ZERBITZUA buelta 19-30etan

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

J.A. Mogel Ikastolako Guraso Elkartea
...eta kitto! Euskara Elkartea

...eta kitto!/2008-X-17
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Geure gaia

“Basetxea”
Eguenian, hillaren 23an,
‘Basetxea’ saiuan parte
hartu izan daben hainbat
lagunen esperientzia
zuzen-zuzenian euren
ahotik entzuteko aukeria
izango da Arrate
Kultur Elkartean,
19.15etatik aurrera.
Moderatzaille, barriz,
Urko Aristik jardungo
dau. Mahaingurua
…eta kitto! Euskarara
Elkartearen Illunabarrian
programaren barruan
antolatu dabe
eta ikasturte honetako
lehelengua izango da.
Programaren
arduradunak
aurreratutakuaren
arabera, sekula baiño
indar haundixaguarekin
ekingo detse kursuari,
jendiarendako
erakargarrixak diran
gaixak lantzeko egingo
daben ahalegiñari esker.

A KO NDI A

“Illunabarrian”
urreko ikasturtietan hillian behiñ-edo ekitaldiren bat antolatzen
eban …eta kitto! Euskara Elkarteak ‘Illunabarrian’ izeneko
programaren barruan. Horretan jarduten daben Maider
Aranberrik azaldu deskunez,
“Oiñ arte hillero antolatzen
genduazen hitzaldixak, mahainguruak, bertso-afarixak eta
bestelako ekitaldixak, alkartiaren lokalian bertan. Oro har,
formato txikiko ekitaldixak izaten ziran. Baiña, ikasturte barrixari begira, antolatutako ekitaldixen izaeria eta maiztasuna
kanbixatzia pentsau dogu. Ho-

A

MUGICA
l
l

Julen Arano / M Jesus Blanco
a

Bittor Sarasketa, 12
% 943 12 74 15
...eta kitto!/2008-X-17

Au r p eg i ez a g u n a k
Eta planteamentuan izandako aldaketia begibistakua da,
datorren astian, eguenian ikasturtiari hasieria emongo detsan
ekitaldixaren kartelari begiratu
baiño ez dago: gure herrixan
eta hamendik kanpora be jarraitzaille mordua izan daben

eguenean

19.15etan
l

A l b a i t a r i Z e n t ro a

lan, hillero formato txikiko ekitaldiren bat preparau biharrian,
urtian hiruzpalau ekitaldi antolatuko dittugu, baiña aurretik
egin izan dittugun ekitaldixak
baiño potoluaguak izango dira,
indar haundixagua emon nahi
detsagu ekitaldi bakotxari”.

l
l
l

GASA E TA IT U R G IN T Z A
A LT Z A R I E TA O S A G A R R IA K
B AI N U ON T Z I AK e t a
H IDR OM ASAJ E R AKO KAB IN AK
H AN S GR O HE GR IF E R IA
A I RE EGO KI TUA
Z O R U ER R A D IAT Z A I L E A

Basetxea reality-show arrakastatsuko protagonistetako batzuk Arrate Kultur Elkarteko
egoitzan alkartuko dira, Urko
Aristi aurkezliaren esanetara
jardun eta euren esperientzia
kontatzeko: Amaia Puertas, Aitor Sodupe, Ziortza Ulazia, Jata, Ziortza Fernández eta Ibai
Abajo. Globomedia ekoizetxiak ETB-1endako sortutako
saiuak gure artian ezaguna zan
generua etxe barruraiño sartu
zeskun, berezittasun batekin:
oinguan, protagonistak euskaldunak ziran eta, gaiñera, euretako baten bat ezagutzeko aukerak biderkatu egitten ziran,
horrek dakarren guztiarekin
eta emaitza, egin diran ediziño
kopuruari begira behintzat, primerakua izan da: Basetxeak 9
ediziño bete dittu dagoeneko
eta horrelako arrakastak pareko bakarra daka, Telecinco kateko Gran Hermano-k. Estatu-

iturgintza

S a n J u a n 1 5 - b e h e a
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

LORADENDA
– L o r a e t a l a n d a re n a t u r a l
et a l eh or ra k
– Ezko ntze tar ako lor ak

San Juan, 1 % 943 20 33 29 EIBAR
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odupe
Aitor S

Fdez.
Ziortza
Ulazia
Ziortza

ra egittia, 2002xan lehelengo
saiakeria egiñ ebenetik: Busturia, Etxalar, Izaba, Monegroak,
Karrantza, Deba… eszenarixuak, paisajiak, zeregiñak kanbixatzen juan dira ediziñotik
ediziñora, baiña aldatu ez dan
konstantia saiuak jendia erakartzeko dakan kapazidadia,
programaren gantxua izan da.

Jarra itzaille mor dua
Hain zuzen be, horrekin animau dira Illunabarrian-eko arduradunak mahainguru moduPuertas
Amaia
ko hori antolatzeko orduan:
“Eibarren, Euskal Herriko beste
herrixetan bezala, jarraitzaille
mordua dakan saiua dala ikusi
dogu. Etorriko diranak gaztien
artian oso personaje ezagunak
dira, eta jakin badakigu jende
nagusixaguak be segitzen dabela Basetxea. Bestalde, Urko
Aristi moderatzaillia gehixenok eguraldixaren iragarpea jo
b
A
i
a
nengatik
ezagutzen dogu eta,
Ib
berez, ez dau Basetxean zur is t i
zen-zuzenian parte hartu, baiUr k o A
ña Bertatik Bertara saiuaren barruan lehiakidiekin erreportaje
berezi batzuk egittia egokitu
jakon eta, horregaittik, oso ondo ezagutzen dittu. Berba egittera datozeneri zuku guztia
etaratzen jakingo dau eta oso
saio dibertigarrixa, umorez betetakua izango dala pentsatzen

SILBIA HERNANDEZ

ko beste autonomia erkideguetako telebista katiekin konparatzen hasiz gero, Basetxea
erreferentia billakatu da, bakarrik ETBn lortu dabelako aurre-

Ziortza Ulazia eta Aitziber Mayo eibartarrak izan ziran “Basetxea GoriGori” ediziñuan. Mayok, lana dala-eta, ezingo dau “Illunabarrian” egon.

dogu. Horregaittik antolatu
dogu Basetxearen inguruko
saio berezi hori, pentsatzen
dogu jendiarendako oso erakargarrixa izango dala telebista
bittartez ezagututako horrek
pare-parian euki, kontatzen
dabena entzun eta galderak
egitteko aukeria izatia”.
Hizlarixak aukeratzeko orduan be, ahalegin berezixa
egin dabe “karismatikuenakedo” erakartzeko: “Amaia
Puertas hernaniarrak birrittan
hartu dau parte eta bixetan izan
da finalista. Aitor Sodupek be
birrittan hartu dau parte saiuan
eta azken ediziñuan berak irabazi eban lehiaketia, Lekeittiotik datorren Jatak be lehiaketia
irabazi eban, Ibai Abajok be
ediziño bittan hartu dau parte,

Ziortza Ulaziak eibartarra izanda, jarraitzaille mordua euki
eban parte hartu ebanian…”.
Ar d a u d a s t a k e t i a
e t a be r ts o- a far i xa
Aurrera begira be, beste
saiuak preparatzeko orduan jeendiarendako bereziki erakargarrixak izaten ahaleginduko
dira antolatzailliak, aurreratu
deskuenez: “Udaberri aurretik
izango da hurrengo saiua eta,
seguruenik, ardauarekin zerikusixa dakan jardunaldi bereziren bat preparauko dogu, enologo ezagunen batekin eta,
uda aurretik, barriz, oiñ arteko
ohitturari eutsiko detsagu eta
bertso-afarixa egingo dogu,
oso harrera ona izaten daben
ekitaldixa izaten da-eta”.

...eta kitto!/2008-X-17
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teen-ajeak
Koldo Sagarzazu

Hikara taldeko kidea da.
Danbakan parte hartu

Rock eta folk
eibartarrak
Danbakan

ahal izateko izena
eman zuten, baina ezin
dute nahi hori bete.
Hala ere, ez dute etsiko.
Horretarako, gaztetasuna
ez zaie falta behintzat!

“Ez gara izan garbi jokatu
ez dugun bakarrak”
- Danbaka lehiaketatik
k a n po g e r a t u za r e t e a z k e n e a n . Pe n a iz a n d a ?
Guretzat aukera ona izan
zitekeen taldearen izena pixka bat ezagutzera emateko.
- Nol a bizi izan dituzue inter ne t bidez publik oak
e g i n d i t u e n bo z k a k e t a k ?
Urduritasun pixkat bat izan
dugu, talde gehiegi ez zegoenez, sartzeko aukera geneukala uste genuen. Esperantza
pixka bat bageneukan, eta ea
sartuko ginen edo ez ginen
sartuko ibili gara.
- Danbakako foroetan
t ranpa k e gin dir el a i ra kurr i
a h a l i za n d a .
Zer esango dugu, ba. Ar-

duradunek uste izan dute
egindakoak tranpak zirela
eta onartu beharra dago.
Guk ez dugu esango garbigarbi jokatu dugunik, baina
ez dugu uste bakarrak izan
garenik. Ez zaiguna gustatzen da taldearen izena denon aurrean jartzea. Egokiena izango litzateke guri abisua pasatu, botuak kentzea
eta listo.
- G a z t ea k z a r e t e , b e r a z , b i d e l u z e a i za n d e z a k e zu e
m u s i k a m u nd u a n .
Bai, horrela da, guk ez dugu etsiko. Lanean gabiltza
eta horrelako beste aukera
bat sortzen bada, ahaleginduko gara muturra sartzen.

ste honetan hasiko
da Danbaka musika
lehiaketa. Debabarreneko, Debagoieneko eta
Durangaldeko 24 talde lehiatuko dira 6 astetan zehar Elgetako Espaloia kafe antzokian garaipena lortzeko eta,
horrekin batera, diskoa kaleratu ahal izateko. 24 talde
horien artean 3 eibartar agertzen dira: Ni_neu, Norman
eta Flipin Folk.
Aurtengo edizioko (III.a)
lehen kontzertuan ez da talde
eibartarrik izango, baina bai
bigarrenean. Ni_neu izango
da Espaloiako oholtzara aterako den lehen talde eibartarra urriaren 31n, hurrengo
barixakuan. Azaroaren 28an
Normanen txanda helduko
da eta abenduaren 12an Flipin Folk arituko da Espaloian.

A

“ S e nt i t z e n du g un mu s i k a ”
Ni_neu eta Flipin Folkek lotura estu bat daukate: Aitor

Aitor Sologaistoa da Ni_neu
proiektuaren sortzailea.

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Inoiz ez duzu bere adiskidetasuna zalantzan jarri, baina huts
egingo dizu noizbaiten. Duela
denbora bat zurekin mindu zen
eta ez du ahaztu. Begiak zabaldu itzazu eta berak egin dezakeena ekiditen ahalegindu zaitez.

Kontuz jaten duzunarekin. Sabela nahiko sentikor izango duzu datorren astean; beraz, janari fuerteak jatea ekidin. Badakizu, janari garbiak, arinak, eta ez
pisutsuak. Garbiketa behar du
barrualde horrek!

Barrez lehertuko zara inguruko
batek kontatuko dizun txiste batekin. Txarrena da, zuk kontatzean grazia galtzen duela, eta
zuk kontatuta ez duzula espero
duzun erantzuna jasoko. Gatzik
gabeko pertsona bat zara!

‘Kill Bill’ gustuko duzula? Odola,
biolentzia eta horrelakoen zaletu amorratua zara… beti ere
pantaila atzean! Ondo, baina
banatu zinea eta eguneroko bizitza. Hobe ezpata bat eskuetan
hartzen ez baduzu...

taurus

leo

scorpius

aquarius

Datorren astean sortuko zaizkizun arazoak erraz konponduko
dituzu. Hasieran gehiegi dela uste izango baduzu ere, pazientzia
pixka batekin dena konpondu
daitekeela konturatuko zara.
Dena konpondu daiteke!

Asko kostatzen zaizu besteekin
ados egotea. Beti daukazu zerbait euren aurka joateko, gehienetan tontakeriak, baina jendea
nekatu egiten da azkenean. Ezin
duzu, behingoz, besteen iritzi
berdina izan? Seguru baietz.

Buruan beti duzu hego-haizea.
Agian ez zara konturatzen, baina egiten dituzun gauza batzuk
zur eta lur uzten dituzte zure lagunak. Zuri zer? Pentsatzea dute
nahi dutena. Inori minik egiten
ez diozun bitartean…

Kontatu behar zenuena ahazten
zaizu, zerbait galdetzera zoaz
eta ez duzu momentuan oroitzen… zer gertatzen zaizu? Maiteminduta? Gaixorik ez behintzat, osasunez bikain baitzaude.
Ene, gure Kupido maitea…

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Etxean zu zara errege/erregina.
Denak zure esanetara, zure
aginpean. Ez al zara diktatore
bat izango? Horrela jarraitzekotan, altxatu egingo zaizkizu
etxekoak, ‘estatu kolpea’ jasango duzu… edo ‘etxeko kolpea’.

Ilusio handia zeneukan kontu
horren gainean, baina ezin izan
da ondo irten. Lasai, bizitza luzea daukazu aurretik eta aukera
gehiago izango dituzu beste
amets batzuk betetzeko. Altsa
animo hori eta aurrera segi!

Ametsak amets dira, baina ez
dira beti hortan soilik geratzen,
batzuetan bete egiten baitira.
Zure ametsak gauzatzea zure esku dago neurri handi batean,
eta orain aukera handia daukazu horietako bat betetzeko.

Beti biktimarena egiten… noiz
egingo diezu aurre arazoei behar den bezala? Oso erosoa da
besteei erruak egotzi eta kaltetua zu zarela esatea, baina beti
ez dela horrela izaten. Heldutzeko garaia da, ez duzu uste?

...eta kitto!/2008-X-17
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Sologaistoa. Bera da Ni_neu
proiektuaren sortzaile eta bultzatzailea, eta, era berean, Flipin Folkeko gitarra-jolea.
“Ni_neu proiektua duela pare
bat urte hasi nintzen gauzatzen. Euskadi Gazteako maketa lehiaketara aurkeztea zen
hasiera batean helburua, muga”. Horretarako, Danbakarako erabili dituen 5 abestiak
aurkeztu zituen, eta hor hasi
zen proiektua gauzatzen.
Ni_neu taldea Dani (baxujolea), Haritz (gitarra), Andoni
(teklista) eta Gorkak (bateriajolea) osatzen dute Aitor Sologaistoarekin batera. Hala ere,
azken honek esaten duenez,
“Danbakakoa amaitzean, seguru aski, taldekide eta lokal beharra izango dut, beraz, jende
bila nabil taldea osatzeko” (aisoba@euskalnet.net helbidera
idatzi interesa izanez gero).
Ni_neuren abestiak Aitorrek
konposatutakoak dira bere
etxean. “Instrumentu gehienak
nik jotzen ditut”. Behin abestiak sortuta, “jende bila ibili
nintzen eta banda sortu zen”.
Rocka da, gehien bat,
Ni_neuk arnasten duen musika estiloa. Sutagar, Nickleback, Metallica eta bestelako
rock taldeen influentziak aitortzen ditu Sologaistoak. In-

Mimarte
ibarko Udalak, Eusko
Jaurlaritzako Drogomenpekotasun Zuzendaritzarekin elkarlanean, Peter Roberts-en MIMARTE
antzerki lana antolatu du eta
Mogel Isasi, Aldatze, Itzio
eta La Salle Azitaingo DBHko 3. mailako 215 ikaslek
hartu zuten parte ekitaldian.
Antzerki lan guztietan
gertatzen den legez, mezuak du garrantzi gehien
hor ere eta badirudi gazteei
heldu zitzaiela, han izandako %83rentzat alkoholaren
gehiegikeriaren prebentzioaren inguruko informazioa
berria eta erabilgarria izan
baita.
Parte hartu zuten neskamutilek, 13 eta 16 urteen
artekoak denak, hausnartzeko aukera izan zuten alkoholarekin lotutako egoera
ezberdinen aurrean. Sketchek hainbat aukera eskaini
zien: errepide istripuak, osasun arazoak (operazioak),
botilaren hatzaparretan harrapatuta, kontsumismoarekiko menpekotasuna, etb.
Mimartek bakoitzaren burua maitatzea dakar, minik
ez jasateko: mozkorraldiei,
borrokei... alde esateko. Mimarte EZETZ esatea da, taldeak presioa egiten dizunean edan, erre edo egin ez
nahi duzun zeozer egitera
behartzen zaituztenean. Mimartek kontrolatzea eta
neurriak jartzea dakar batek
kontsumitzea erabakitzen
duenean. Mimartek arriskuak hartzea dakar pertsona
moduan hazterakoan, “txorradak” ez egiteko eta lagunen aurrean “ondo” geratzeari kasurik egin barik.

E
Flipin Folk-ek Eibarko eta Ermuko partaideak batzen dira.

fluentzia horiekin, normala
rock-a lantzea. “Benetan sentitzen dugun musika egiten
saiatzen gara. Rock-a, pop-a,
musika elektronikoa, funk-a
eta metal-a lantzen ditugu bakoitzaren barrenera iristeko”.
‘ F l i p a t z e k o ’ m o d u k o fo l k a
Musika munduko arlo ezberdinetatik etorritako musikariak elkartu eta 2001ean sortu
zuten Flipin Folk, Eibar eta Ermua artean. ‘Collage’ musikal
horren ondorioz, beste musika
moten eragina igartzen da eurek lantzen duten folkean. Elkartu zirenetik, bestalde, hainbat kontzertu eskaini dituzte
eta jaialdi ezberdinetan aritu
dira. Gainera, hainbat udatan

penintsulan zehar ibili ziren
kale-musikari bezala.
Serioago hartu zuten musika taldea izatearena Flipin Folkekoek 2006an, horrela, euren lan propioak sortzeari ekin
zioten eta egiten zutenari seriotasunari ematen.
Lehiaketa irabazteari dagokionez, zaila izango dela aitortzen du Aitor Sologaistoak,
bai Ni_neu-rentzat, bai Flipin
Folkentzat. “Maila altuko taldeak aurkezten dira, batez
ere, Arrasate ingurukoak”.
Aukera bi izango ditu Aitorrek, “baina ez dakit hori onerako edo txarrerako izango
den. Behintzat, poztekoa da
lehiaketan parte hartu ahal
izatea”.

La Salle
Azitain
Emaus
bisitatzen
La Salle Azitaingo DBHko
1. mailako ikasleek Emaus
Gizarte Fundazioa ezagutzeko
aukera izan zuten. Bertan nola
egiten duten lan ikusi eta tailer
praktiko batean parte hartzeko
aukera izan zuten. Bisita
eta gero, Donostia aldera
abiatu ziren, Alderdi Ederrera,
bazkaltzeko, jolasteko eta lagunekin gozatzeko. Elkarbizikidetzarekin jarraituz, saio bat eman zuten Eibarko Errota Gaztelekuan.
DBH-2.mailako ikasleek berriz, Oiartzun aldera jo zuten, Arditurriko meategira. Bertatik erromatarrek
zinka, beruna, burnia, etb. atera zituzten eta uda honetan ateak zabaldu dituzte, bisita didaktikoak
egiteko. Zientzi arloan landutako gaiak bertatik bertara ikusi eta gero, musika tresnak ezagutzeko,
Herri Musikaren Txokoa ikustera joan ziren eta musika tresnak ikusi, ukitu eta jotzeko aukera izan zuten.

Jaione Azkue
(DROGOMENPEKOTASUN
T EK NI K A R I A )

...eta kitto!/2008-X-17
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Gaztekitto

Bakarlari bat, heavy-thrasha, garage-rocka eta thrash-death
A r r a sa t ek o t al de bi
e ta Ma lla bi e ta A b ad iño k o
b an a ar i tu k o d i ra
g au r D a nb ak a k o
le he n k ont z er t uan
Fo k o a k p i z t u e t a t e l o i a a l t x a t u k o d a
g a u r El g e t a ko E s p a l oi a K af e A n t z o k ia n . Iritsi da eguna: Danbaka musika
lehiaketako hirugarren edizioaren kontzertuen hasiera.
Aurten, lehiaketak dituen berrikuntzen
artean nabarmendu behar da Debagoieneko taldeez gain, Durangaldeko eta
Debabarreneko taldeek ere esku hartzeko aukera izan dutela. Eta ez hori bakarrik, zuzenean arituko diren taldeak, 20
beharrean, 24 izango dira. Beraz, sei
kontzertu egun izango dira, eta horiei urtarrileko final handia gehituko zaie.
Musi ka e st il o de sber d i n a k
Danbakak dauzkan berezitasunei eutsita, kontzertu bakoitzean ahalik eta musika estilo gehien batzen saiatu dira antolatzaileak. Horren helburua da musika estilo zehatz bat entzuten duten zaleek bestelakoak ere entzuteko aukera izatea.
Hona hemen gaurko proposamena:
ingelesez abesteko gaitasun handia
daukan Mery May Arrasateko bakarlaria, Damudot Mallabiko heavy-thrash
taldea, The 5 Twisters Arrasateko garage-rock talde beteranoa eta Abadiñoko
Ymotek thrash-death-metal indartsua.

22:30.Gaur, 22.30etan.
Elgetako Espaloia.
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).

...eta kitto!/2008-X-17

D A M U D O T / Mallabia

M E RY MAY / Arrasate

Gaur egun Damudot Jon, Gribi eta Polutek osatzen
badute ere, taldea laukotea zen sorreran. Zazpi urteko ibilbidea dauka taldeak dagoeneko, eta kontzertu ugari eskaini dituzte urte hauetan, batez ere
Bizkaia aldean, nahiz eta beste eskualdeetan ere aritu diren. 2006. urtean Funky Factory estudioan grabatu zuten lehen maketa.

Maria Fagan arrasatearrak txikitatik erabaki zuen musikaria izan nahi zuela. Esan eta izan. Oso gaztetxotan gitarra jotzen ikasi zuen eta hala aritu zen, eta azken urteotan bakarlari bezala eskaini ditu kontzertuak. AEBtako folkaren kutsu handia daukan poprocka lantzen du eta ingeleraz aritzen da bere abestietan. Ez da bere agerpen bakarra izango Danbakan,
Foxy Boxxi taldeko abeslari bezala ere ibiliko baita.

T H E 5 T W I S T E R S / Arrasate

Y M O T E K / Abadiño

Bigarren aldia da talde Arrasateko talde honek Danbakan parte hartzen duela. Taldea 2005ean sortu zutenetik, buru-belarri lanean aritu dira Jokin, Yago, Iose, Goro eta Beni, eta kontzertu ugari eskaini dituzte
ordutik hona. 2006an estreineko diskoa kaleratu zuten, eta Mondra Underground Hits bilduman kantu
bat argitaratu zuten iaz. Garage-rock eta punk-rocka
egiten du boskote honek gazteleraz eta ingelesez.

2006. urtean sortu zuten boskotea David, Javi,
Rober, Iban eta Asierrek. Abadiñoko talde honek
bilakaera esanguratsua izan du eta emaitza irmoa
lortu du. Ibilbide horretan, Euskal Herrian barrena
sarritan jo dute, eta, besteak beste, Hora Zulu eta
Su Ta Gar taldeekin batera izan dira hainbat agertokitan.
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MAR IA NO IR IGOYE N (EROSKI BIDAIAK)

“Eztei-bidaiak antolatzen
eta bikoteen helburuak
betetzen espezialistak gara”
Munduan horrenbeste toki zoragarri egonda, askori zaila egiten zaio nora joan aukeratzea, are gehiago egin
nahi den bidaia bizitzako bidaiarik garrantzitsuena denean: eztei-bidaia. Horregatik, senar-emazte gisa egingo den lehen bidaia hori benetan berezia eta ahaztezina izateko dena ondo joatea ezinbestekoa da, planak zapuztuko dituen ezustekorik ez gertatzeko. Horretarako, bikotearen gustu eta itxaropenak ondo ezagutu eta betearaziko dituen profesionalen aholkularitza eta laguntza benetan garrantzitsuak dira, Eroski Bidaiak-eko Mariano Irigoyenek bere esperientzia zabalean ondo baino hobeto ikusten duen bezala.
- ER O SK I B I DAI AK -EK I B I LB I DE LU ZEA
DARAMA ERA GUZTIETAKO BIDAIAK
P R E S TAT ZEN , B AI TA E Z T E I - B I D A I A K
ANTOLATZEN ERE. BEREZIAK AL DIRA
AZKEN HORIEK?
Eztei-bid aia b izitzako b id aia gisa
ul e rt ze n ba dugu , os o ga r ra nt zi t sua da
jend ear e kin as m atz ea, ka su ho ne tan
b ikotea os atzen d uten lag un b iek zer
b ila tz en d ih ar duten, zer nahi duten
on do ulertz ea eta ditu zten helb uruak
asebetetzea, bidaiari izan behar duen
x ar m a k e n d uk o d i o n d e s e n ga i nu r i k
ez gertatzeko. E ta gu horr e t a n e sp e z ial is tak g ara, e zt ei-b id ai ak an tol at ze n e t a gu r e g a n a d a t o z e n b i k o t e e i
a h o l k u a k e t a i n f o r mazioa e maten eta
b i k ot e a r en he lb uru ak b ete tze n es p ezia li sta k.
- EZ DA LAN ERRAZA IZANGO…
A sm a t ze k o o so ga r r a nt z i t su a d a e s k a i n t z e n d e n p r o d u kt u a o n d o e z a g u -

ERREBAL, 6 - behea

t z e a e t a h o r i a s k o b i d a i a t ut a l o r t z e n
d a . G er o , b i k o t e a r i e s k a i n t z a r e n b e r r i
e ma t e n d i o gu , b i da i a - m o t a b a k o i t za k
e sk a in ik o di zk i o n au ke r a k … a zk e n
ba te an, aha l ik et a i nfor ma zi or ik zaba l e n a , h a r a a i l e g a t z e a n ze r a ur k i t u k o
d ue n mo du r i k z e ha t ze n e a n a za l t ze k o ,
b i k o t e a k a u k e r a t u d e z a n . G u r e a s m oa
e z d a i d e ia k a ld a t u ar a z t e a , g u r e a h o l k u et a in fo r mazi oar i esk er auk er atze n
l a g u n t z ea b ai n o.
- B I D AI A GU Z T I EN P R E STA KUNT ZA
GARRANTZITSUA BADA, HORRELAKO ETAN DENBORAZ IBILTZEAK GARRAN TZI BEREZIA IZANGO DU, EZTA?
Ger o eta gehiag o dira denborar e k i n
dato zenak. Ko ntuan i zan denbor ar e k i n
i b i l t z e a k h e ga l d i - pl a z e t a n t o k i a e r r a z a g o b i l at z e a e t a p r ez i o m e rk ea g oa
l o r t z e a e sa n n a hi d u e l a . Be s t a l d e , ho t e l e t a n ze r b i t z u be r e z i a k e s k a i n t z e n
z a i z k i e b i k o t e e i , g e l a b e r e z i ag o ak …

Telf. 943-201569

G

remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

metalezko
eraikuntzak

ulmar
S AT, T V C , B i d e o a
Bidebarrieta 37

Tfnoa.
Faxa.

943 20 05 08
943 20 04 94

Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

metalezko
eraikuntzak

Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

S.L.

Ateak - Tarimak
Altzariak

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

Tel. 943 2

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

Tfnoa. 943 20 35 55

PAR KEA
TARIMAK
BARRUKO ATEAK ETA BLINDATUA K
ARMAIRU ENPOTRATUAK ETA NEURRIRA
ERREFORMAK OROKORREAN

Tel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411
Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.

Aroztegia p Ebanisteria
p O b ra a r o z t e g i a

ELEKTRIZITATEA

* M u n ta ia e t a
p ro i e k t u el e k t ri k o ak

M a t s a r i a 2 - 7 . p a b i l io ia
Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27
www.e le ct ri ci da dgu ri a. co m

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

Tel. eta Faxa. 943 201 757

SUKALDE ALT Z A R I A K
X
AR OZT EG IA
I p a r r a g i r r e A n ai a k
F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Ta i l e r ra : A palategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

Pr o i e k t u e t a e r r e f o r ma k
G rem i oe n z uze nda ri t za

A R R AG U E T A 1 2 - E i b a r-

JUAN PEREZ

Otaola Etorbidea, 27

Obra gau zatze proiek tu ak
Obra zibila et a eraik unt za
Obra osoa, giltza eskura
Gremioen ko ordinazioa
Behe errehabilit azioa etxe etan
Etxe etako errehabilitazioa
Fa t x a d e t a k o e r r e h a b i l i t a z i o a

u l m a r, s . l .

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ERREFORMAK

l
l

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.

Ubitxa 7-11

Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

R O SA R IO 1 5 -El g o i b a r-

Tel. 943 74 4 19

6 98

GARBIKETAK

INDUS TRIA

GARBIKETA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08
Faxa. 943 20 67 94
www.escudero.euskalnet.net

T
REJO
GARBIKETAK S.L.
Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
HORNIKUNTZA

GARAIONDO
BASTIDA
hornikuntza industrialak
Telef. 943 12 02 08
Faxa. 943 12 02 12

Barakaldo 9 an

IGELTSEROAK

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA
Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www. ir az a b a l . n e t

ITURGINTZA

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
l

l

Proiektuak
eta aurrekontuak

B a i n u et a s u k a l d e en
e rr ef o rm a k

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia

K R IS TAL AR LO KO S OL UZIO AK

l
l
l

l
l
l

LAMINATUAK
KORTXOA
MOKETA
SINTASOLA

arregui y cortes, C.B.
l

E go -G a i n , 3

PINTURAK
ESTUKOAK
GOTELE
PAPEREZTATZE

Tel. 943 20 34 09

l

Mob. 600 587 335

ERREKATXU 3an

% eta faxa: 943 20 39 03

PINTURAK
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta F axa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
T. Etxebar ria, 8 - behea
Osagarriak

l

PINTURAS
ARRATE, S.L.

l

l

Nexa
Autocolor
Herberts
industrial

3M
produktuen
banatzailea

A R A N E , 1 3 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

Pintura
Goi mailako
dekorazioa
Pago Kalea, 35 DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81
666 74 30 98

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

Asua-Erreka, 2
Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

SARRAILAGINTZA

GIL T Z A K

Er a guztietako sar railen salment a e ta mant enua
Segur tasun-ins talakuntzak
Sar railen egokipenak
Segur tasun kutxak
Era guztie tako giltzen kopiak
Trabatut ako at eak askatzen ditugu

A rr a g u e t a , 3
Tfnoa. 943 70 13 91
Faxa. 943 20 86 99
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Erreportajea
Aurreko barixakuan Donostian aurkeztu zuten jendaurrean iragarkilaburrak.com, iragarki laburren
interneteko ataria. Orain arte tokian-tokiko hedabideetan herri mailan eskaini den zerbitzua
Euskal Herri osora zabaltzera dator atari berria, horretarako sareak eskaintzen duen aukera
paregabea aprobetxatuta. Webgune berriari esker, …eta kitto! aldizkariak orain arte
Merkekitto! atalean kaleratutako iragarkiak, aldizkarian kaleratzeaz gain, etakitto.iragarkilaburrak.com
helbidean ere izango dira eskuragarri, erabiltzaileei inoiz baino aukera handiagoak eskainiz.

Merkekitto! ataleko iragarkiak, orain sarean
...eta kitto!-k iragarkilaburrak.com interneteko atariarekin bat egin du

B

D oan et a er abiltzeko oso erraza
Iragarkilaburrak.com oso erraz erabiltzen
da eta, gainera, eskaintzen den zerbitzuarengatik ez da ezer ordaindu behar, iragarkiak zintzilikatzea eta kontsultatzea, biak
musutruk egiten dira. Iragarki bat jartzeko
honako pausoak jarraitu behar dira: lehenengo eta behin, webgunean (etakitto.iragarkilaburrak.com) erregistratu behar da.
Behin hori eginda, erabiltzaileak gako bat
jasoko du, nahi duenean bere iragarkia jarri
eta kendu ahal izateko. Bestela, orain arte
bezala, …eta kitto!-ra zuzenean etorrita edo
telefonoz deituta, iragarkia jarri nahi duenari testu bera interneten zintzilikatzeko aukera eskainiko zaio, baldintza beretan: hau da,
Merkekitto!-n doan kaleratzen diren iragar-

...eta kitto!/2008-X-17

kiak interneten kaleratzeagatik ez du ezer
ordaindu beharko eta aldizkarian kaleratzeagatik kobratzen diren iragarkien kasuan,
berriz, orain arteko prezioei eutsiko zaie aldizkarian lau astetan jarraian agertzeagatik
(etxeak, lokalak eta garajeak alokagai ipintzearren, 10 euro eta salgai eskaintzekotan,
berriz, 15 euro eta autoen kasuan, 10 euro
kobratzen dira), baina interneten agertzeagatik ez da ezer gehiago ordainduko.
Atarian zazpi atal bereizten dira: etxebizitza, motorra, garajeak, lana, irakaskuntza,
bidaiak eta denetarik. Eta atal bakoitzaren
barruan, berriz, hainbat aukera dago: saldu,
erosi, alokatu, eskaini, eskatu...
Eskaintza oso zabala denez, eta erabiltzaileei gauzak errazteko asmoarekin, bilaketak egiteko aukera dago. Gainera, nahi

izanez gero, iragarkia jartzen duena eta eskaintzan interesa dutenak harremanetan jar
daitezke atariari esker.
Ar g a z k i a s a r t z e k o a u k e r a
Ehuntzen enpresak sortu du webgunea
eta, atari berria izan arren, berrikuntza batzuk gehitu dizkiote honezkero: aurrerantzean iragarki bakoitza mapan kokatuta agertuko da. Aukera hori oso erabilgarria da, besteak beste, etxebizitza bat saldu edo erostekotan dabilen jendearentzat. Horrekin batera, webgunean sartzen diren iragarki berriei
buruzko abisuak bere posta elektronikoan
jasotzeko aukera eskaintzen zaio erabiltzaileari. Horretarako aldez aurretik erregistratu
eta zein ataletako iragarkien abisuak jaso
nahi dituen zehaztu beharko du.

GARI GARAIALDE

arixakuko ekitaldian, Bertako Hedabideak enpresaren ekimenez Ehuntzenek sortu duen atariaren garrantzia azpimarratu zuten egitasmoarekin bat egin duten hedabideetako ordezkari guztiek. Izan
ere, erabiltzaileei iragarki laburrak sarean jartzeko eta kontsultatzeko aukera emateaz
gain, euskerazko 23 komunikabide batzea
lortu du proiektuak, etorkizunean beste elkarlan batzuentzat bidea zabalduz. …eta kitto!-rekin batera Barren, Baleike, Berria, Bidasoa Media, Busturialdeko Hitza, Geu Gasteiz,
Goiena, Goierriko Hitza, Guaixe, Irutxuloko
Hitza, Kazeta.info, Lea-Artibai eta Mutrikuko
Hitza, Larrabetzu.org, Oarsoaldeko Hitza,
Otamotz, Pil-Pilean, Ukberri.net, Urola-Kostako Hitza, Uztarria, Tolosaldeko eta Leitzaldeko Hitza, Txintxarri eta Xiberoko Boza hedabideak daude iragarkilaburrak.com-en.

Euskal Herriko 23 komunikabidek egin dute bat proiektuan, tartean ...eta kitto! astekariak.
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elkarrizketA

“Ikertzaile gisa arlo askotan gabiltza
eta oso lan dibertigarria da”

OIHANA BARRUTIA, EHUKO IKERTZAILEA

Harrigarria badirudi ere, metalak dituzten guneetako
lurzorua garbitzeko gai diren landareak egon badaude
eta horietako baten inguruko ikerketan oinarritu du
Oihana Barrutia Sarasua eibartar biologoak bere
doktore-tesia. EHU-n aurkeztutako Mingarratz
Handiaren inguruko lanak interes handia piztu du,
bere aplikazioa dela-eta.
- N o l a t a n a uk e r a t u z e n u e n
g a i h o r i d o kt o r e - t e s i a e g i tek o?
Tesia egiteko beka eman
zidaten eta Leioan, Landare
Fisiologia Laborategian plaza bat zegoenez, bertara
sartu nintzen. Beraiek meaguneetan zein landare hazten den-eta ikertzen ziharduten eta horrela hasi nintzen neu ere landareen bitartez kutsatutako lurrak nola berreskuratu aztertzen.
- Z e la k o a i za n da i ke r k eta -la na?
Tesia egiteko garaian,
bertan behera lagata zeuden meaguneetara joaten
ginen. Metalak erauzten diren tokietan, nahitaez inguruko lurrak kutsatu egiten
dira eta toki horietan landare “normalak” haztea oso
zaila izaten da, ingurua oso
kutsakorra izaten delako.
Hor hazi ohi direnak bereziak izaten dira, metal horiek jasaten dituztelako. Orduan, sustraietan eta zurtoinetan metalak metatzeko
gai ziren begiratzen hasi ginen eta ikusi genuen lurretik metalak hartzen dituztela, hostoetara eramaten dituztela eta lurra deskontaminatzen doala. Guk egin
behar dugun gauza bakarra
uzta batzea da eta, gero,
landareak beste tokiren batean tratatu. Karrantza aldean ibili ginen ikertzen eta
nik nere tesirako Mingarratz
Handia (Rumex Acetosa)
aukeratu nuen. Fitoerauzketa, hau da, metalak lurretik
erausteko prozesua optimi-

zatzeko bideak aztertzen
hasi nintzen, ongarriak,
agente kimikoak eta beste
batzuk probatzen.
- M e at z et a t i k m et a l ez b e r di na k er a uzt e n di r e ne z,
l a nd ar e - m o ta e zbe r d i na k
iz a n g o d ir a…
Guk beruna eta zinka
zuen lurzorua aukeratu genuen, nire zuzendariak lana
batez ere berunarekin eginda zuelako. Beste batzuetan
burdin gehiago dago, baina
burdina ez da horren kutsakorra. Beruna, berriz, oso
kutsakorra da eta metal hori
jasango luketen landareei
erreparatzen hasi ginen.
- Ik erke tare n emai tzak
aplikazio oso praktikoa
er e b ad u , e z t a?
Orain arte inguruarekiko
oso gogorrak diren teknika
fisiko-kimikoak erabili ohi
dira, oso garestiak… Landareekin, azken batean, nahiz
eta prozesua pixkat luzeagoa izan, inguruarekiko
errespetua dago eta, ekonomiari begira, kostua askoz ere txikiagoa da. Bisualki ere, jendearen aldetik oso
harrera ona dauka, hondeamakina sartu beharrean inguru guztia landarez betetzen delako eta oso polita
delako. Bestalde, guk EAEn

eta Atlantiar eremuan oso
ugaria den espeziea erabili
dugu eta hori garrantzitsua
da, ez delako kanpoko landarerik sartu behar izan, horrelakoetan arazoak sortzen
baitira. Dena dela, guk Karrantza inguruko lur kutsatuko eta kutsatu bariko beste
eremu batzuetako landare
populazioa aztertu ditugu
eta teknologia horretarako
egokiena lur kutsatuan hazten dena dela ikusi dugu.
- Inte re sik pi ztu al du aurki kuntza t?
Erantzuna ezustekoa izan
da. Tesia egiten den bakoitzean, bertako prentsa bulegoak artikuluren bat idatzi
eta komunikabideetara bidaltzen du, baina normale-

an ez du izaten oihartzun
handirik. Honen inguruan,
berriz, interes handia piztu
da. Egia da garrantzitsua
dela, baina pentsatzen nuen
teknika hauek ezagunagoak
zirela. Laster Bilbon ingurumen azoka egingo da eta
han stand-a jartzeko aukera
eman didate.
- Z e i nt z u k d i r a zu r e h u r r e ng o k o a smo a k ?
Orain ikertzaile kontratatuta nago unibertsitatean
eta beste kontu batzuren
ikerketan dihardugu lanean: garraiobideen kutsadura, argiaren kutsadura (landareen garapenean eragin
zuzena izaten du), kobazuloetan ibili gara… gauza
askotan gabiltza. Oso lan
dibertigarria da eta, gainera, horrelako teknikak ekonomikoki oso eramangarriak direnez, beste baliabiderik ez duten herrialdeei
asko lagundu dakieke. Nik
jendea animatu nahi dut
ikerketan sartzeko, oso dibertigarria da-eta.
...eta kitto!/2008-X-17
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Kirolez kirol

omekakoa neurketa garrantzitsua izango da 2. A
mailako Eibar Foball Taldearentzat, hilabetetik gora baitarama partidurik irabazi barik. Azken asteburuan 2-0 galdu zuen
mailako gaur egungo lider Salamancarekin; horrez gain, aukera
handirik ere ez zuen izan eta
etxeko puntuak ziurtatu beharra
dago. Bere lesiotik errekuperatu
den Lluis Codina aurrelariak, bestalde, urrezko DV-a jaso zuen

D

Eibar KE-ko bestelako taldeek
honako emaitzak lortu zituzten: hirugarren mailan, Eibar, 1 - Zamudio, 1; jubenilen Ohorezko mailan,
Balsamaiso, 2 - Eibar, 2; Ohorezko
jubeniletan, Tolosa, 0 -Eibar, 8; kadeteen Euskadiko Ligan, Eibar, 4 Tolosa, 0; Ohorezko kadeteetan,
Eibar, 1 - Ordizia, 1; Ohorezko infantiletan, Aretxabaleta, 1 - Eibar,
1; infantil Txikian, Eibar, 1 - Tolosa,
5; eta emakumezkoen kadetean,
Almen, 1 -Eibar, 5.

B e gi r a l e i k a st a r o a
Eibar KE-k, Gipuzkoako
Foball Entrenatzaileen eskolarekin batera, foball begirale ikastaroa antolatu
du. Zapatuetan emango da
klubaren instalazioetan,
09.00etatik 13.00a arte
eta, 65 orduko ikastaro horretan parte hartzeko, parte
C a s e s p u n t a - e rd i a j o k a l d i b a t e g i t e n ,
hartzaileek 16 urte izan bePous o e ntrena t za ile a a t zea n d uel a .
harko dituzte gutxienez.
martitzenean, iaz egindako denoIkastaroaren amaieran, tituluaren
boraldia dela-eta irabazitako saria.
ordez, ziurtagiria emango zaie.

Bederatzi talde Eibarko
areto-foballeko XV. edizioan
rriaren 26an hasi eta abenduaren 28an
amaituko da, Gabonetako Kopako fasea hasi aurretik, aurtengo areto-foballeko edizioaren lehen zatia. Bederatzi taldek
eman dute izena bertan: Palofumeke, Gero Poteo, Joga Bonito, Recreativo de Juerga, E-90,
Urkikolokoia FT, R.K.C., Arsenal de Juerga eta
Ez Dok - Bossa. Partiduak Unibertsitate Laboralean jokatuko dira domeka goizetan, 10.00etan
hasi eta eguerdi aldean amaitzeko.

U

Durango foball-zaletuko liderra
izkaiko talde bien arteko
lehiak durangarren alde
egin zuen azken jardunaldian eta, ermuarrak baino gehiago izanda, Durangok 4-1 irabazi
zion Esmorga aurtengo talde berriari. Bestelako neurketetan,
K-OX Azkena 5-0 gailendu zitzaion Txokori, Jose Autosek 7-1
irabazi zion Tankemansi, Aguiñaspik 4-0 egurtu zuen Vivaldi,

B

...eta kitto!/2008-X-17

EzDok Akats baino gehiago izan
zen (3-1), Areto 2-1 nagusitu zitzaion Eitek taldeari eta, azkenik,
Teknografikek eta Sportingek bana egin zuten. Jardunaldi honetan
honako partiduak jokatuko dira:
Sporting vs Txoko, Vivaldi vs
Akats, Eitek vs Aguiñaspi, K-OX
Azkena vs Areto, Esmorga vs EzDok, Jose Autos vs Teknografik
eta Durango vs Tankemans.

Escuderia Eibar Portugalen
amabosgarren postuan amaitu zuen Iñaki Barredo
eta German Gonzálezen Ford Escortak, klasiko deportibokoen proba gogorrenetarikoa. Portugalgo
Rallyaren 1.700 kilometroetan hainbat oztopo gainditu behar
izan zuten Escuderia Eibarkoek.
Asteburuari begira, gure herriko sei ordezkari izango dira
Gernikako Rallyan: Tarsicio/Peña,
Beristain/Olalde, Uranga/ Sarasua, Asua/Agreda, Artaloitia/Liébana eta Zalloetxebarria/Etxeberria. “Valles Pasiegos “klasikoan,
bestalde, Escuderia Eibarko beste
hiru bikote izango dira.

H

IKER ARANBERRI

Eibar KE-k Cordoba hartuko du
domekan Ipuruan (18.00etan)

Denboraldi hasiera Astelenan
au eta erdiko txapelketa barruko norgehiagoka batekin hasiko da denboraldi berria
Astelena frontoian. Domekan, 17.00etan hasita, Zubieta atzelaria eta Arretxe
II.a aurrelaria sartuko dira
kaiolan, nor baino nor, zeinek aurrera egingo duen jakiteko. Ondoren, ohikoa
denez, beste partidu bi jokatuko dira: González eta

L

Pascual Irujo eta Beroizen
aurka; eta Apezetxea eta
Urberuaga Uriarte eta Galartza VI.aren kontra.
Bestalde, Klub Deportiboko ordezkariek Kluben Arteko torneoko hiru partidu jokatuko
dituzte
gaur,
19.30etan, Armeria Eskolako frontoian. Infantil, kadete
eta jubenil mailako neurketak izango dira ikusi ahal
izango direnak.

Maiztegiri omenaldia
apatuan omenaldia
egin
zion Eibarko
Txirrindularitza Elkarteak Jose Ignacio
Maiztegiri, talde horretako zuzendaritzan urrezko ezteiak
egin dituela-eta. Ekitaldi nagusia Sakan
egin zen, Itziarren,
eta bazkariaren ondoren, kapea batez
gozatzeko
aukera
izan zuten bertaratutakoek.

Z
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kirolez kiroL
Iñigo Gisasola Gipuzkoako txapeldun
ehiza txikian
ilaren 5ean jokatu zen “El
Castillo” ehiza
tokian Gipuzkoako txapelketa, lehiaketa horretarako txartela irabazi
zuten 24 senior, bost junior, 14 beterano eta
emakume birekin. Diana
ehiza eta arrantza elkarteko bost ordezkari izan
ziren, Debabarrenekoan
nagusi izan baitziren, eta
probintzia mailan ere bikain jardun zuten, Iñigo
Gisasolak seniorretan
irabaziz eta Juan Manuel
Isasik beteranoetan bigarren sailkatuz. Bi horiek eta Valentin Ostiate-

H

I ñ i g o G i s a s o l a , b e r e a i t a e t a t x a k u r t x a p e l d u n a re k i n .

gik (4.a seniorretan) azaroaren 16an jokatuko
den Euskadiko txapelketarako sailkapena lortu
dute. Gisasolak zazpi
eperrekin irabazi zuen

Gipuzkoako txapelketa
eta Isasik txorta bikaina
eskuratu zuen, sei txorirekin. Sari barik geratu
ziren Jose Fernández eta
Roberto Isasi.

Malumbres
Arrateko atezaina
selekziora
arcía Cuesta Espainiako eskubaloi hautatzaile berriak Arrate
taldeko atezaina sartu du berak
egindako lehenengo deialdian; erabaki
horrekin, Iñaki Malumbresek ondo merezitako saria jasoko du, azken denboraldi hauetan egindako lanaren ondorioa besterik ez dena.
Eibarko taldeak, bestalde, porrot garbia jaso zuen Ipuruan jokatutako azken
partiduan (25-32, Valladolid-en aurka).
Hori dela-eta, gauzak larritzen hasi baino lehen, oso beharrezkoa du zapatuan

Gimnastika erritmikoan
Ipurua nagusi Zaragozan
rteroko legez, Ipuruako gimnastek bikain
hasi dute beste behin denboraldia eta,
Zaragozan jokatutako Pilar Amabirjinaren
torneoan, 1. mailako taldea (Miriam Merino, Jaione Tejedor, Helena Jauregi, Garazi Pablogorrán
eta Maider Jiménez) nagusi izan zen, Deportivo
Zaragozano eta Rítmica Barajasen aurretik. Junior
mailako taldea (Olatz Laskurain, Olatz Ibaibarriaga, Onintze Pablogorrán, Nerea Perrino eta Julia
López), bestalde, 3. postuan sailkatu zen.

U

Keymare Almeriaren pistan garaipena
lortzea; andaluziarrak sailkapeneko azkenak dira, punturik eskuratu gabe, eta
Arratek sailkapeneko erdi aldera igotzeko aukera berri hau ezin du galdu.
Neurketa 18.00etan hasiko da.

Saskibaloiko Novamark Irunen garaile
enboraldi hasiera bikaina izan dute
Novamark taldeko saskibaloilariek,
Irunen 40-53 irabaziz bertako Gazteluzar taldeari. Partiduko partzialak honakoak
izan ziren: 9-16, 17-25 atsedenaldian, 26-48
eta 40-53. Azurmendi pibota izan zen jokalari aipagarriena, 21 punturekin, Arriaga eta
Roncorekin batera.
Eibarko taldearen plantila honako jokalariek
osatzen dute: base postuan, Arriaga eta
Asenjo; eskolta moduan, Parmo eta Mauriz;
aleroak Gergori, Berrizbeitia eta Vázquez
izango dira; eta pibote postuan Azurmendik,
Sampedrok, Roncok eta Lekunberrik jardungo
dute. Gaizka Hernández da entrenatzailea.

D

G er g o r i t a p o i b a t e g i t e n.

LEIRE ITURBE

G

Rugbikoen denboraldi
hasiera Unben
arixaku arratsaldean aurkeztu zituen denboraldi honetarako taldeak Hierros Anetxe Eibar Rugbiak. Aurten, gainera, nesken taldea
ere ateratzea erabaki du; baina, jokalari nahikorik ez
dagoenez, Arrasaterekin jokatzen dihardute eta
domekan, denboraldiko bigarren partiduan, Mungia Kakarraldorekin galdu zuten. Han izan ziren Ainara Letona, Ehari... Fitxak egiteko epea oraindik
zabalik dago eta Eibar Rugbi Taldea neska gehiago
taldean hartzeko prest. Animo!
Bestalde, mutilen taldeek bihar hasiko dute
denboraldia: seniorren taldeak Zaragozako Fénix
El Gordo hartuko du Unben, 16.00etatik aurrera;
jubenilek Zarautzen jokatuko dute, goizeko
11.30etan; eta kadeteek, ordu berean, Irunen
izango dute hitzordua.

B
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Erreportajea

LEIRE ITURBE

Urtero, ohikoa den moduan, udazkenarekin batera
liburu azoka dator guregana. Zuhaitzetako horriak
erortzen dira garai honetan, baina hainbat
eta hainbat horri elkartu egiten dira liburuetan
fantasiazko istorio, nobela beltz, gida ala
umeentzako ipuinak sortuz. Liburuetara ez da
udazkena ailegatzen, ez zaizkie horriak erortzen,
eusten dien enbor eta adarrak sendoak diren
bitartean, behintzat. Enbor eta adar horiek
irakurleak dira (edo zarete).

Liburu eta diskoak protagonista Untzagan
ntzagan, udaletxe parean dagoen plazan
(bestea obretan baitago), eman zaio hasiera gaur
goizean liburu azokaren antolakuntzaren edizio berriari. Gaur
inauguratu eta urriaren 26ra arte literatura munduko azken
nobedadeak, perretxikoei buruzko gidak, Eibarko historiaren
gaineko liburuak eta euskal
musikan entzunenak diren hitak izango dituzte eskuragai
azokara hurbiltzen direnek.

U

eta disketxe askok, Durangoko
azokara begira, “produktu berriak kaleratzen dituzte garai
honetan eta Eibarren eskuragai
izango dira hauetariko asko”.
Muniategiren berbetan, “nobela historikoa da jendeak
gehien eskatzen duen literatura mota”. Horrela, Toti Martinez de Lezearen arrakasta nabarmentzen du, umeentzako
literatura arloan ere bidea egin
duena. “Totiren ‘Nur’ umeentzako ipuina berritasunen artean dago”.

LEIRE ITURBE

N obe l a hi sto ri ko a e ska t uena
Durangoko azoka horizontean dagoela, horren aurrekari
perfektua izan nahi du Eibarkoak. “Durango eta hiriburuetatik
kanpo, liburu eta diska azoka
garrantzitsuena da Eibarkoa”,
esan zuen iaz Asier Muniategi
Euskadiko Liburu Azoken Koordinatzaileak. Era berean, berriz ere galdetuta, argitaletxe
G o i z e t a a r r at s al d e z i r e k i k o d i t u a t e a k , e d o l e h i o a k ,
l i bu r u a z o k a k ga ur ha s i e t a b e d e r a t z i e gu n e t a n .
L a n e g un e t a n 1 1 . 0 0 e t a t i k 1 4 . 0 0 e t a r a e t a 1 7 . 0 0 e t a t i k
21.0 0eta ra, eta ja ieg u n etan 11.0 0eta tik 14. 00e tara
e t a 1 7 . 0 0 e t a t i k 2 1 . 3 0 e t a r a i z a ng o d u t e e s k u r a g a i
b e r t a r a hu r b i l t z e n d i r e n e k a z o k a n e s k a i n t z e n d e n a .

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Eg ink izuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
Es ka e ra :
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa
I z e n a e ma t e k o d e i t u 9 4 3 2 0 0 9 1 8 t e l e f o n o r a
e d o p a s a t u g u re b u l e g o e t a t i k
...eta kitto!/2008-X-17

buruak barne. “Gainera, ez da
faltako urtero liburu txikiak saltzen dituen peruarra”.

Literatura arloan, Pako Aristi,
Karmele Jaio, Joxean Sagastizabal, Edorta Jimenez eta Harkaitz Canoren azken lanak
egongo dira Eibarko liburu
azokan eskuragai. Musikari dagokionez, Kepa Junkerak aurkeztu berri duen ‘Etxea’ izango
da azokako protagonistetako
bat. Junkeraren lanarekin batera Ken Zazpi, Berri Txarrak,
euskal musikaren bilduma ezberdinak eta Benito Lertxundiren azken lana egongo dira,
besteak beste.

Asier Muniategik azpimarratzen du Eibarren, literatura eta
musikaz gain, arrakasta handia
dutela herriko edo inguruetako
historiaren gaineko liburuak,
eta baita perretxiko, sukaldaritza, armagintza eta estiloko lanek ere, udal eta aldundiko li-

Harr era o n a
Urteak aurrera joan ahala,
liburu azokara hurbiltzen den
jende kopurua handiagoa dela aipatzen du Muniategik.
“Oso ondo funtzionatzen
duen azoka da, beti izaten du
harrera ona, eta gero eta jende gehiago hurbiltzen da
bertara”. Beraz, beti azokara
hurbiltzen den pertsona kopuru ‘fidela’ dagoela esaten
badu ere, jende berria ere joaten dela azpimarratzen du
Muniategik.
Aurten, iaz bezala, 22 saltoki egongo dira Untzagan. “30
eskaeratik gora jaso ditugu
saltokiak ipintzeko, baina plaza ezin da haunditu, beraz, ez
dira gehiago sartzen, nahiz
eta guri gustatuko litzaigukeen”. Horrela, edizio honetan
iazko saltoki berdinak bilduko
dira plazan.
Bederatzi egun izango dira
Untzagan, beraz, kultura herriarengana hurbiltzeko eta liburuen enbor eta adarrak
gehiago sendotzeko.
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firin faraN
60ko hamarkada
gogoan
Aintzinrock-en
artitzen arratsaldean
Coliseoan aurkeztu
zuten Aintzinrock
jaialdiak talde beterano bi elkartuko ditu hilaren 25ean: Leo’k (Zestoa) eta Expresión Sonora (Elgoibar). Aurkezpenean
azaldu zutenez, 60 eta 70eko
hamarkadetan rhythm and
blues eta rock doinuak eskaini
zituzten musika taldeen bertsioek osatutako errepertorioa
eskainiko dute, hala nola Led

Laburrak
JAPONIAKO IPUINAK

EKHI BELAR

M

Josu Jiménez ipuin-kontalariak
Japoniako ipuin laburren narrazioa eskainiko du gaur arratsaldean, 18.00etatik aurrera umeen liburutegian (Portalean). Sarrera doan izango da. Bestalde,
urriaren azken astean helduendako ipuin-kontalari saioa egingo dela iragarri dute. Emanaldia
kultur aniztasunaren ingurukoa
izango da, Portalean (helduen liburutegian).

Martitzenean egindako ja ia ldi aren aurkezpenaren unea.

Zeppelin, Santana, The Animals, The Doors, Beatles, Rolling Stones eta beste hainbat
talde ezagunenak.
Kontzertua 19.00etan hasiko
da, Coliseoan, eta talde biak
ikusteko sarrerak 5 euro balio

du. Betiko moduan, Coliseoko
leihatilan bertan erosteko aukera izango da (emanaldi egunean, ordubete aurretik eta, bestela, martitzen arratsaldetan) edo,
nahiago izanez gero, internet
bidez, kutxa.net helbidean.

TX I S T U L A R I E N K O N T Z E R T U A
Domekan, urriaren 19an, Usartza Txistulari Bandak kontzertua
eskainiko du Untzagan. Ohikoa
denez, hainbat piezarekin osatutako errepertorioa udaletxeko
arkupeetan entzuteko aukera
egongo da, 12.30etatik aurrera.

Ekainberrira Kulturekin
rrate Kultur Elkarteak urriaren 25erako
irteera antolatu du, Ekainberri Ekain haitzuloaren erreplika ezagutzera joateko.
Madeleine aroko labar-pinturengatik ezaguna
den kobazuloan bisita gidatua egingo da, euskeraz eta gazteleraz. Horrez gain, Zestoan bazkalduko dute irteerara joatera animatzen direnak.
Antolatzaileen berbetan, “txangoak arte kuaternarioko zaldi multzo perfektuena ezagutzeko aukera” eskainiko du. Gainera, erreplikaren esze-

A

nografia osagarria Alfa Artek egin duenez, bertakoen lanaren emaitza zuzenean ezagutzeko aukera ere izango da.
Joan nahi duenak 28 euro ordaindu beharko
du autobusa, kobazuloetara sarrera eta bazkariarengaitik (Kultuko bazkide izanez gero, 25 euro).
Izena emateko edo informazio gehiago eskatzeko Arrate Kultur Elkartera jo daiteke edo, bestela, telefonoz deitu honako zenbakietako batera:
943202299 edo 626984472.

MEGAIRAKURLEAK
Juan San Martin liburutegiak
gehien irakurtzen dutenei saria
eman zien (‘Haur kabareta’ haur
antzezlanerako sarrera bina). Saria jaso duten gaztetxoak hauek
izan dira: Iker Sagala Mususu,
Kattalin Izagirre Urberuaga, Nerea Olabarri Gaona, Ihabar Alberdi Eizagaetxeberria eta Irati
Navajas Markina.

Musikaldiak lau kontzertu ekarriko dizkigu
dalak, Hezkuntza Esparruak eta Tolosako
Ekinbide Etxeak antolatuta, XVI. Musikaldia izango
da urriaren 27an hasi eta azaroaren 2a bitartean. Ohikoa
denez, Tolosan munduko

U

abesbatzik onenak bilduko direla aprobetxatuta, horietako
batzuk Eibarren entzuteko aukera izango da: Erresuma Batutik ailegatuko dira Chantage
abesbatzeko kideak, hilaren
27an; hurrengo egunean, be-

rriz, Audite Chamber Choir
(Finlandia) taldekoen txanda
izango da; azaroaren 1ean Kataluniako Cors Amics de La
Unió abesbatzaren emanaldia
izango da eta, aurtengo emanaldiak agurtzeko, Errusiako
Vdochnovenije haurren abesbatzak emango du kontzertua. Emanaldi guztiak Coliseo
antzokian
izango
dira,
20.30etan eta sarrerak euro bi
balioko du (aldez aurretik ohiko bideei jarraituta erosteko
aukera izango da).

X A B I E R K I N TA N A U E U - N
Urriaren 24an (barixakua) UEUk
ikasturtearen inaugurazio ekitaldia egingo du Markeskua jauregian, 18.00etan. Euskara batuaren oinarriak finkatu zirela 40 urte betetzen direnez, Xabier Kintana euskaltzaina gonbidatu dute hitzaldia ematera: ‘Euskara
batuaren ibilbidea’ gaiaren inguruan jardungo du.

1957an sortua

TABERNA

GOZOTEGIA
BIDEBARRIETA, 1

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK
...eta kitto!/2008-X-17
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Firin faran
Eskola-jangeletako beharginentzat
euskara ikastaro arrakastasua
ibarko Udalak, Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren barruan, ikastaroa
antolatu du ikastetxeetako jangeletan lanean diharduten
zaintzaileentzat, umeen artean
euskararen erabilera sustatzeko orientabideak eta jarraibideak izan ditzaten, eta eurekin
jolasean euskaraz jarduteko jolasak ikas ditzaten. Euskara Batzordetik aditzera eman dutenez, “jolas orduetan umeen artean euskararen erabilera sustatzea oso garrantzitsua da
haurrek euskara maila egokia
lor dezaten. Hizkuntza ezagutu
arren erabiltzen ez bada ez baita hizkuntza hori zeharo menperatzen”.
Ikastaroen arduradunen berbetan, “oso erantzun ona izan
du deialdiak. Guztira 50 izenemate jaso ditugu eta benetan
poztekoa da azaldu duten interesa, interesaren atzean motibazioa eta, beraz, inplikazioa
ere badagoelako”.

taro gelan, 10.00etatik 11.30etara. B taldekoek toki eta ordu berean jasoko dituzte eskolak, baina eguenetan (urriaren
16an, 23an eta 30ean eta azaroaren 6an).

Berbetan ikasten
erbetan ikasten jardun
dot azkenengo urtebetian eztarriko arazuak dirala eta. Bueno, esateko modu bat da. Logopeda batekin
ibili naiz egoki berba egitten
ikasteko ariketak lantzen.
Emon zestazen azalpenen artian lehenenguetarikua pixkat
tonu altutxuaguan berba egin
bihar nebala izan zan eta horrekin batera berbak goittik
beherako amaieriakin barik
behetik gora amaittu bihar nittuala esan zestan. Ma-ha-iaa.
Berbian azkenengo bokal hori
gorutz egin bihar nebala eta
ez beherutz.
Lehengunian Maitekin berba egin neban. Maite ez da filologua, baina honen inguruko teorixa oso egokixa planteau zestan. Berak be ba ei
dakaz eztarriko arazuak. Berak
be tonu bajuegixan berba egitten ei dau. Gaztelanian eragiñez euskarazko tonua galtzen
garela eta horrek ekarri deskuzela arazuak diño. Badakit
beste faktore batzuk be badarela, baiña arrazoirik ez jako
falta. Azalpentxo batzuk
emon zestazen eta berihala
konturatu nitzan arrazoia zekala! Gaztelaniaz (estandarrian) askoz tonu lauagua erabiltzen da, monotonuagua.
Me-sa, ca-mi-sa. Ezin konparau behintzat euskarazko doinu kantarixakin (kostako berbeta kantarixa, Eibarko doiñu
berezixa...). Gaur egun doinu
kantari hori gaizki ikusitta daguala gaztelaniaz eta euskaran be eragiña dakala uste
dau Maitek. Hau da markia!
Gaztelania ote da nere eztarriko arazuen eragille?

B

Ai nt za ne
Agirr e be ñ a

...eta kitto!/2008-X-17

Partehartzaile asko direnez,
oraingoz ikastaro bi egingo dira, biak goizeko ordutegian eta
aurrerago beste bat antolatzeko asmoa dute, arratsaldez. A
urriaren 14an hasi zuten ikastaroa eta hilaren 21ean eta 28an
eta azaroaren 4an jarraituko
dute klaseekin, Portaleko ikas-

Kalian J olasian
Horrez gain, eta lagunartean
eta familiartean jolasean lagunekin eta gurasoekin euskaraz
jarduteko ohitura bultzatzeko,
hiruhileko bakoitzean pare bat
jolas aukeratzen dituzte, herriko ikastetxe guztiekin adostuta, ikastetxeko jolas orduetan
5-7 urte bitarteko umeekin jarduteko. Bestalde, eskolaz kanpo umeek familiarekin ere jolasteko aukera izan dezaten,
gurasoei jolas horien gaineko
azalpenak ematen dizkiete fotokopia bidez.
Eta, programarekin amaitzeko, ikasturte amaieran Kalian
Jolasian jardueraren bidez jolas
horiek kalera aterako dituzte,
denak elkarrekin jolasteko.

Hasi da abalorio ikastaroa
guaztenean hasi zen …eta kitto! Euskara
Elkarteak Berbetan programaren barruan
antolatutako abalorio ikastaroa. Hamabost
lagunek eman dute izena ikastaroan, denak andrazkoak eta adin tarte zabala hartzen dutenak.
Ikastaroaren lehen egunean belarritakoak eta
gantxoak egiten jardun zuten eta datozen egunetan, berriz, lepokoak, pultserak eta beste hainbat pitxi egingo dituzte ikastaroan parte hartzen
dihardutenek, abalorioak eta fimoa erabilita.
Eguaztenetan 19.00etan izango den ikastaroan,

E

SILBIA HERNANDEZ

O harr a: ez da erreza doiñuak
idatziz azaltzia geró!!

LEIRE ITURBE

E

Gantxoak eta bela rrit akoak egiten jardun zuten
l e h e n s ai o a n .

eskulanetan trebatzeaz
gain, euskaldun berriek
euskeraz berba egiteko
erraztasuna hartzeko aukera izango dute. Izan
ere, Berbetan programaren helburua hori da, euskaldun berriak eta zaharrak elkartuta, berba egiteko erraztasuna lantzea.
Ize n-e mat ea zaba li k
Ikasturte honetan beste hainbat ekimen garatuko dira, helburu berberari jarraituta: azaroan sukaldaritza ikastaroa emango du Jose Mari Artolazabal
sukaldariak (Gabonetarako menua prestatzen irakatsiko du), apirilean Urkiolara txangoa egingo da,
maiatzean Mintza Eguna ospatuko dute…
Horrez gain, orain arteko martxari jarraituta,
astean behin elkartuko dira hiruzpalau lagunek
osatutako taldeak, euskeraz berba egiteko. Euskaldun berri zein zaharrek ateak zabalik dauzkate, taldeetako batean parte hartzeko. Izena emateko edo informazioa eskatzeko 943200918 telefono zenbakira deitu edo zuzenean …eta kitto!-ra joan daiteke (Urkizu, 11 solairuartea).
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firin faraN
Joan den barixakutik
datorren domekara arte,
urriaren 19ra arte,
erakusketa du ikusgai
Anjel Guenaga eibartarrak
Topalekuan. ‘Barne irudia’
izenburuaren pean, artista
eibartarrak 9 margolan
eta 9 argazki tartekatzen
ditu giza-figura jorratzen duen erakusketa
osatzeko.

Antzerkia gaur Coliseoan

ANGEL GUENAGA, ARTISTA:
“Kolonia eibartarra sortu
da Arte Ederretan”

Erakusketak Portalean
E gu n o t a n e r a k u sk e t a ga r r a nt z i t s u b i d a u de ma r t x a n P o r t a l e a n .
Batetik, erakusketa aretoan Koldo Etxebarriaren koadroak ikusteko
aukera izango da urriaren 26ra arte, ohiko ordutegian: martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara. Eta 5. pisuan, Armagintzaren Museoan bertan, ‘Euskal Festak-Fiestas Euskaras: Eibar 1908’
izenburuko erakusketa aurreko asteaz geroztik bisitatzeko moduan
dago. Erakusketa horretan gure herrian lore jokoak ospatu zirela
ehun urte betetzen direla gogoratzeko materiala (sasoiko argazkiak
eta bestelakoak) bildu dute. Erakusketara sarrera doan da.

Liburu aurkezpena
A n s e l m o Ar r i et a M u r o a b a d e a k b e r e az k en l i bu ru a r e n a urk e z p e n a e g in g o d u u r r ia r e n
23an, eguenean, 19.30etan: ‘El
hambre en el mundo, fracaso
social del cristianismo histórico’. Portaleko areto nagusian
izango da aurkezpena eta egileak berak azalduko ditu bere lanaren nondik norakoak.

PEDRO ARRIOLA

B i k o te e n a r t ek o h a r r e m a n e n i n g u r u k o a n t z e z l an a ta u la r a tu ko
d u te Pe n t ac i ó n t a ld ek o a kt o r e e k g a u r C o l i s e o a n tz o ki a n ,
20.00etatik aurr era. Eloy Arenasek zuzendutako lanak aktore
ezagunak ekarriko ditu gurera: Andoni Ferreño, Oscar Ladoire,
Diana Lázaro eta Roser Pujol dira umorez betetako antzezlaneko
protagonistak. Sarrerak 22 euro balio du eta emanaldia hasi baino
ordubete lehenago leihatilan bertan erosteko aukera izango da.

- ‘ B a r n e i r u d i a ’ t i t u l u a da r a m a T o pa lek ua n au rk ez ten
duzun e ra k uske t ak . Z er ir adok i na hi duzu ize n horr ekin?
Hitz-jokoa da. Portalean
egin nuen aurreko erakusketa
Eibar hiriaren gainean zebilenez, hainbeste horma, zementu eta abarrekoak margotzeaz kokoteraino nengoen.
Horrela, gaia aldatzea pentsatu nuen. ‘Larrua harriaren
kontra’ filma oinarri hartuta,
giza-figurarekin hasi naiz. Berezitasun handiena, ikuslearentzako jolasak daudela da,
9 argazki eta 9 margo aurkezten baititut.
- Z e r ga i t i k t a r t e k a t ze n di t u z u be d e r a t z i a r ga z k i e t a b e deratzi margo?
Jolas bat bezala planteatzen
dut. Binaka kokatzen ditut,
hau da, argazki bakoitzeko
margo bat eta alderantziz.
Azken finean, gorputzeko
atalak dira, baina hauek ikustean errealitatearekiko erreflexioa galdu egiten duzu,
izan ere, begi bat ikusten baduzu, eta begi horrek metro
erdi badauka, ba pentsa. Modelorik ez daukadanez, gertuko gauzekin egin behar
izan ditut lanak, eta nire
emaztearen eta nire gorputzaren atalak dira lanetan
agertzen direnak. Bestetik,
beti egon da liskarra margolaria edo argazkilaria zarela
esateko, horrela, muga hori
apurtu nahi izan dut, eta elkarren arteko gauza amankomunak azpimarratu. Izan ere,
argazki bati trataera piktori-

koa eman diezaiokezu ‘Photoshop’-en bitartez, eta margo bati trataera fotografikoa
eman diezaiokezu. Sortzailea
baldin bazara, berdin da zer
tresna erabiltzen duzun, publikoari eskaintzen diozun
hori baita garrantzitsuena.
- Z e r s en t i tz e n z ar a g e h i ag o :
a r g a z k i l a r i a e d o m a r g o l a ri a ?
Sortzailea sentitzen naiz,
komatxo artean. Orain arte,
margolaritza landu dut gehien
bat, baina betidanik gustatu
zait argazkigintza.
- N o l a l o r t ze n du zu zu r e l a ne tar ak o inspir azi oa?
Egunerokotasunetik eta gertuen ditudan gauzetatik. Erakusketa hau, laburbilduz, izan
daiteke pertsona baten prozesua, jaikitzen denetik bere lehen ordu erdia. Nora zoaz?
Dutxaten zara, hortzak garbitzen dituzu eta abar. Azken finean, koadro eta argazki guztiek horrekin zerikusia daukate.
- ‘ H a r r o bi ’ o n a da uk a m a r g o la r i t z ak Ei b a r r e n ?
Eibarren seguru baietz, eta
baita inguruko herrietan ere,
Debabarrenean. Herriko ‘harrobiaren’ egoera oso ona dela esan dezaket. Ni Eibarko
Artisten Elkarteko kidea naiz
eta esan dezaket ‘harrobia’
badagoela. Hor daude beti
ospetsuak izan diren batzuk,
Kareaga tarteko, eta baita balore berri batzuk ere: Alberto
Rementeria. Azpilikueta, Lazpiur eta abar. Arte Ederretan
kolonia eibartar bat sortu dela
esan daiteke. Hori eta Benidormen Kalbetoi kalea izatea,
antzerako.
...eta kitto!/2008-X-17
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Agenda
telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 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. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EIBAR. 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. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBARARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MENDARO. 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.

tren 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. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

eguraldia

Euskal Meteorologia Agentziatik

EURIA, BAINA HOBETZEN

Asteburua giro goibel eta eritsuarekin
hasiko dugu. Tenperatura beroenak
pare bat gradu baxuagoak izango dira
eta haizeak ekialdetik joko du. DOMEKAN,
laino ugari izango den arren, ez da euririk
espero eta tenperaturak gora egingo du.

...eta kitto!/2008-X-17
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barixakua

18

22

zapatua

eguaztena

LIBURU AZOKA

BAZKARIA

MAGIA

1 1 . 0 0 / 1 4 .0 0 e t a 1 7 .0 0 /
21.00.- Eibarko liburu eta
disko azoka. Untzagan.

14.30.- .- 1953an jaiotakoen
bazkaria. Arrate Hotelean.

ANTZERKIA

18.00.- ‘Kamishibai’, Japoniako ipuin laburrak. Umeen
liburutegian.

18.00.- Marcos Ortega magoaren magia eta umore
ikuskizuna (adin guztiak). Sarrera librea. Caja de Navarran (Errebal, 22).

20.00.- ‘Mujer busca hombre (que aún no existe)’, Pentación taldearekin. Sarrera:
22 euro. Coliseoan.

ERRABAL JAIALDIA
22.15.- Antonio Vega eta Yuri Gagarin Trio. Herri Antzokian (Elgoibar).

KONTZERTUA
22.30.- Grupo de Riesgo (Valentzia) eta Katamixarrak (Soraluze). Tallarra gaztetxean.

IPUIN KONTALARIA

19
domeka

IKASTEN

NAFARROA OINEZ
09.30.- Nafarroa Oinezera joateko autobusak. Egogainetik.

KONTZERTUA
12.30.- Usartza Txistulari Bandaren kontzertua. Untzagan.

DANBAKA

UMEENDAKO ZINEA

22.30.- Danbaka III. Musika
Lehiaketa: Mery May, Damudot, The 5 Twisters eta Ymotek. Sarrera: 5 euro. Espaloia
Kafe Antzokian (Elgeta).

17.00.- ‘Kung-fu panda’. Sarrera: 2’50 euro. Amaña kultur aretoan.

ERRABAL JAIALDIA

U E U ko u d a z ke n eko
i k a st a roe ta rako laguntzak.
Zenbatekoa: matrikularen
erdia. Eskaerak non eta
noiz: Pegoran,a b e n d u a r e n
1 9r a art e .
G K E - e n t z a t laguntzak.
Eskaerak non eta noiz:
Pegoran, a z a r o a r e n 5 e r a
arte.

10.30 eta 16.00.- Nekazaritza ekologikoaren inguruko
ikastaroa. Portalean.
11. 00.- Pintura erromanikoa. Irakaslea: Cristina Ayuso. Helduen Irakaskuntzarako Zentroan (Isasi).
19.30.- Kaleetan Kantuz. Entsegua. San Andres elizako
lokaletan.

LIBURUTEGIA
17.30.- ‘Familiak ere kontatzen du’ programa. Umeen
Liburutegian.

22.30.- The Commitments.
Espaloia Antzokian (Elgeta).

ILLUNABARRIAN
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19.15.- ‘Basetxea’. Aurkezlea: Urko Aristi. Arrate Kultur
Elkartean.

martitzena

Dirulaguntzak
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eguena

IKASTAROA
10.00.- ‘Espainiako pintura:
Greco, Velázquez eta Goya’
ikastaroa. Portalean.

EIBAR ZINE-KLUBA

LIBURU AURKEZPENA
19.30.- ‘El hambre en el
mundo. Fracaso social del
cristianismo histórico’ liburuaren aurkezpena, Anselmo
Arrieta egilearen eskutik.
Portalean.

21.30.- ‘Casual day’ (Zuz:
Max Lemcke). Sarrera: 3’50
euro. Coliseoan.

erakusketak
Urriaren 19ra arte

Lehiaketak

Angel Guenagaren margo-argazki
erakusketa. T o p a l e k u a n .
Urriaren 26ra arte

Enfocan II. Argazki Lehiaketa.
2009ko CAN-eko egutegirako argazki-lehiaketa.
3.000 euro. U r r i a r e n 1 7 r a a r t e , www.can.es.
Sanandresak 2008 Kartel Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: u r r i a r e n 2 3 r a a r t e .
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.
San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: a z a r o a r e n 7 r a a r t e .
Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).
Galtzakomik Komiki Lehiaketa.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda
(18tik gora). A z a r o a r e n 2 6 r a a r t e .
Informazioa: www.galtzaundi.com

Koldo Etxebarriaren margo
erakusketa. P o r t a l e a n .
Jose Luis Urbietaren margo
erakusketa. Unt za ga J ub i lat u Et xe an.
Urriaren 31ra arte
Pedro Arriolaren argazki erakusketa.
P or ta lea ta ber na n .
Ander Larrazaren argazki
erakusketa. K l u b D e p o r t i b o a n .
Ion Galdosen argazki erakusketa.
E l A mbigú ta ber n a n.
J. Antonio Palaciosen argazki
erakusketa. B e e r H o u s e - n ( D e u s t u ) .
Abenduaren 15era arte

Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. A b e n d u a r e n 1 e r a a r t e .

`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:
Eibar 1908´ erakusketa.
Arm a gi n t za re n Mu s eo a n.
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agendA

...eta musu
bat zuretako

Zorionak, GORKA Fernández,
domekan zazpi urte beteko
dittuzulako. Osaba Rafael
eta izeko Pakitaren partez.

farmaziak

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

Zorionak, JUNE, atzo bost
urte bete zenittuan-eta.
Musu bat famelixaren
partez.

Zorionak, PERU, atzo bost
urte egin zenittuen-eta.
Milla zorion eta bi milla
musu, etxekuen partez.

Zorionak, TERE eta JUAN, urrezko
ezteiak ospatuko dittuzue-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, MIKEL (astelehenian hamar
urte beteko dittuzu) eta UNAI (bost
egin zenittuan udan). Musutxuak
famelixa eta lagunen partetik.

denborapasak
6
5
2

5

9

1

6

7

3

2

1

2
8

4

1 4 9
2
5
7
7
5 6 2
7 9
4
6
1
8 3

au rrekoaren emaitza

17, barixakua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
18, zapatua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
19, domeka
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
20, astelehena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
21, martitzena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
22, eguaztena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
23, eguena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
24, barixakua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

SUDOKUA

zinemazinemazinemazinema

hildakoak

- Josu Astigarraga Ibazeta.
45 urte. 2008-X-9.
- Roberto Ormaetxea Urriola.
77 urte. 2008-X-10.
- Pedro Mª Aretxabaleta Albistegi.
60 urte. 2008-X-12.
- Domingo Azpiazu Larrañaga.
96 urte. 2008-X-12.
- Miren Ballona Baroja.
88 urte. 2008-X-12.
- Pedro Trokaola Eguren.
60 urte. 2008-X-14.
- Nicolasa Beristain Aldalur.
75 urte. 2008-X-14.
-

jaiotakoak

Sergio Calvo Grande. 2008-X-3.
Yon García Santomé. 2008-X-4.
Iker Pérez Peñafiel. 2008-X-6.
Ane Gerrikagoitia Otxandiano. 2008-X-7.
Izaro Fernández Azpiri. 2008-X-10.
Gorka Carrasco Fernández. 2008-X-11.

sarreren salmenta
(Coliseo)

untzaga

“Vicky Cristina Barcelona”

ZUZENDARIA: Woody Allen
AKTOREAK: Javier Bardem,
Patricia Clarkson, Penélope Cruz,
Scarlett Johansson...
Vicky eta Cristina Amerikako Estatu Batuetatik
ailegatu dira Bartzelonara, oporretan. Vicky
lotsatia da, Cristina abenturazalea. Euren
oporrak ahaztezinak bihurtuko dira Juan
Antonio margolaria eta bere emate ohia,
Maria Elena, ezagutzerakoan…

coliseo

“Casual day”

ZUZENDARIA: Max Lemcke
AKTOREAK: Juan Diego,
Javier Ríos, Luis Tosar,
Estibaliz Gabilondo...

Casual day eguna modan jarri da enpresa
handietan: barixakuan langileak elkartzen
dituzte eta txangoa egiten dute. Ruy-k lan
garrantzitsua lortu du, emaztegaiaren aitaren
enpresan. Asteburuan dute txango berezi hori,
baina gogo askorik ez du…

amaña

“Kung fu panda”

ZUZENDARIA: John Stevenson
& Mark Osborne
PERTSONAIAK: Po, Shifu, Mono,
Tai Lung...

Po handia eta baldarra da; oso gustoko du
kung fu-a eta bere ametsa maisu handia izatea
da. Antzinako profezia batek dio Po-k lortuko
duela, bera dela “aukeratua”. Bere zeregina
Tai Lung maltzurrari aurre egitea…

Salgai
ANTZERKIA: ‘ Mu je r b us ca
h o m b re q ue a ún no
e x i s t e ’. Urriak 17,
20.00etan.
ZINEA: ‘ C a s u a l d a y ’.
Urriak 21, 21.30etan.
MUSIKA: A i n t z i r o c k.
Urriak 25, 19.00etan /
L ast er sa lga i
C h a n t a g e (Britainia
Handia). Urriak 27,
20.30etan /
A u d i t e (Finlandia).
Urriak 28, 20.30etan /
C o r A mi cs d e l a U n io
(Katalunia). Azaroak 1,
20.30etan /
V d o c h n o v e n i j e.
Azaroak 2, 20.30etan.
...eta kitto!/2008-X-17

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.
l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eibarren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta komun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685751891.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igogailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Pisua behar da alokairuan. Tel. 662092613.
l Bustindui kalean pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea eta komuna. Ganbararekin. Berriztuta. Bizitzera sartzeko moduan. Dena kanpora begira. Tel. 654971292.

LOKALAK

l Eibarko musikari batek musika jotzeko
lokala edo garajea alokatuko luke. Tel.
665-732640.
l Lokala salgai Bittor Sarasketan. 80 m2.
25 milioi pezeta. Tel. 637-524038.
l Plaza biko garaje itxia salgai Urkizu-Barakaldo inguruan. Tel. 648-002553.
l Lokala alokagai Otaola etorbidean.
60 m2. Tel. 635-734261.
l Garaje itxia salgai Karmen kalean. 15
m2. Tel. 659-777301.
l Garaje itxia salgai Legarren. Tel. 685726213.

AUTOAK

l Iveco Daily 35-S11 furgoneta salgai.
2800 Turbo motorea. 2001ekoa. Tel. 607393114.
l Alfa Romeo GT 1.8i Impression 140cv
salgai. 2005ekoa. Beltza. 17”ko llantak.
30.000 km. Egoera onean. 14.000 euro.
Tel. 687-501783.

BESTELAKOAK

l Urrezko pultsera aurkitu zen urriaren
2an Urkizu inguruan, Lucia izenarekin. Jabeak zenbaki honetara deitu dezake. Tel.
630-810099.
l Brotxea aurkitu zen irailaren 22an Toribio Etxebarria kalean. Jabeak arratsaldez
deitu dezake. Tel. 943-206672.
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SALEROSKETAK

l Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 mar-

kakoa. Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.
658-757851.
l Autorako irratia salgai. Kenwood markakoa. 4’35 watioko potentzia + sei CDrendako kargadorea. 50 euro. Tel. 618120339.
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082.
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bikoa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637528992.
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdinak). Egoera onean. Tel. 645-007388.

LANA

l Sukaldaria behar da, esperientziarekin.
Tel. 943-206868.
l Neska eibartarra eskaintzen da goizez
umeak eskolara eramateko. Tel. 646369330.
l Neska eskaintzen da arratsaldez eta asteburuetan garbiketa lanetarako. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel. 650-034445.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lanetarako. Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.
671-972733.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goizeko 09.30etara. Tel. 699-813826.
l Euskeraz ulertzen duen emakumea eskaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943202908.
l Neska euskalduna eskaintzen da garbiketa lanak egiteko. Tel. 687-114707.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.
Tel. 662-256289. Silbia.
l Mutila eskaintzen da lorezain moduan
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 680-838639.
l Gela hotzean jarduteko pertsona (gozogintza nozioekin) eta sukaldari laguntzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679950907.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.
Justina.

l Aerobic-eko monitorea behar da Mendaron klaseak emateko astelehen eta
eguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.
lurdesrodri@hotmail.com
l Alemanierazko klase partikularrak eta
pertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.
647-275374.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662256289. Silbia.
l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943701850.
l Emakumea eskaintzen da etxeko lanetarako. Tel. 636-049090.
l Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako. Tel. 617-942407.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase partikularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu edo ikastolara eramateko. Tel. 943700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubilazioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore moduan lan egiteko. Tel. 649-630561.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
l Neska eskaintzen da tabernak garbitzeko. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikasketekin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.

l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erropa plantxatzeko. Tel. 606-276630. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko.
Tel. 638-338810.
l UGAN klubak harrerako neska behar
du. Lan-jardunaren hiru laurdenerako.
Kurrikuluma entregatzeko: F. Calbetón,
21. Tel. 943-820452.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta sukaldari laguntzaile
moduan. Tel. 943-700321 edo 616822781.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
670-704332.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile edo kamarera lanetarako. Tel.
688-645533.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Tel. 670-993065.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 659-194189.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 686-126822.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Enpresa Zientzietan lizentziatuak Matematikak eta Kontabilitate klaseak ematen
ditu. Tel. 657-771496. Gloria.
l Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 699-221092.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 687-145202.
l Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanerako. Gidatzeko baimenarekin. Tel.
650-805645.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Arratsaldez edo gauez. Tel.
943-031081 edo 654-908141. Araceli.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta Mendaron gauak egiteko. Tel.
686-053488 edo 943-174337.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 635354805.
l Neska euskalduna eskaintzen da umeak
eskolara eramateko. Tel. 943-127214. Janire.

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.

Iragarkiak ipintzeko:
943-200918 (Marisol).

GID AT ZEKO
K A R N ET
G U Z T I AK

Klase teoriko
zein praktikoak
norberak nahi
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Klase teorikoak
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abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
nazioar teko
agentzia ziur tagiriak
lortzeko ikastaroak

SOLOZABAL

HELBIDE BERRIA
Estaziño kalea, 8

autoeskolak
Tel. 943 70 23 84

