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("...eta kitto!”k ez du
bere gain hartzen aldizkarian

adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

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

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

EENNTTRRAAMMAA..-- Jateko gogo handia. “Gargantuak besteko entramia gure senidiak”.
EENNTTZZUUNN OONNEEKKOO..-- Esanekoa, obeditzen duena. “Seme oso entzun onekua gure nausiña”.
EENNTTZZUUNNIIKK BBAAKKOO..-- Esan txarrekoa, obeditzen ez duena. “Entzunik bako umia badogu behintzat
diabru hau”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Kepa Junkeraren Ètxeá diskoan zentroa ez dago hemen,
euskal kulturan. Erdaren kultur industrietan dago, hangoak bai-
tira izar protagonistak; haiek ematen diote balio erantsia. Gaz-
telaniaren kultur industriak euskararena erakartzen du: indarka
batzuetan, balakuz bestetan. Gure etxea Iberian ote da?”

((GGoorrkkaa BBeerreezziiaarrttuuaa,, kkuullttuurraa aaddiittuuaa))

“Bizkarrezur muineko lesioei dagokienez, Osakidetzak ema-
ten dituen aukerak paralitiko fabrikak dira. Eta Toledon eta
Guttmanen tetraplegikoak pesak egiten; erotuta daude! On-
do daukazun atala indartzen baduzu, gaizki daukazunareki-
ko aldea handitzen da; txarto dagoen atala landu behar da”

((PPaattxxii SSaallbbiiddee,, bbiizzkkaarrrreezzuurrrreeaann mmiinn hhaarrttuuttaakkooaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Mertxe Garatek gobernu batzordearen ordez-
kari 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 horre-
tan erasotzea, esanez gure ikuspuntuaren alde
egiteko aukera izan genuela batzorde horretan,
jakinda Gobernu Batzordeak ez dituela behar di-
ren neurriak hartzen zinegotzi guztiak batzorde-
etan izan ahal izateko euren lan ordutegi pertso-
nalak kontuan hartuz.

Nabarmen desberdintzen ditugu lur mugi-
menduetarako Teknikerri emandako lizentzian
dauden irregulartasunak eta, bestalde, Erisono-
ko Industria Poloaren proiektua. Beti bezala,
guk salatutako eta asteburuan hainbat komuni-
kabideetan argitaratutako iirrrreegguullaarrttaassuunneeii eezz
ddiieezzuuee iinnoollaakkoo eerraannttzzuunniikk eemmaatteenn..

Erisonoko Proiektuari dagokionez, irailean

egindako balorazioarekin jarraitzen dugu. Uste
dugu, bai Tenikerren aldetik eta baita gobernu ba-
tzordetik ere, erakutsitako seriotasun falta nabaria
izan dela. Jarraitzen dugu pentsatzen Ibur-errekan
lur industrial nahikoa dagoela gaur egun Tenike-
rrek duen espazio falta horri soluzioa emateko.

Ezin da seriotzat hartu esatea Ibur-errekak
ezingo diela erantzun Teknikerren merkatal estra-
tegiak aurrera egiteko behar dituen baldintzei;
Ibur-erreka toki ezkutua dela eta kokapen geo-
grafiko horrek behar diren lizentziak gestionatze-
ko zailtasunak dakarrela diotenek jakin beharko
lukete benetan jjaassaanneezziinneezzkkooaa 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 gutxia-
gorik, edozein hirigintza proiektu tartean dela,
behin eta berriro legearen marra gainditzen jar-
dute horrek.

AArraallaarr

EEIIBBAARRKKOO GGOOBBEERRNNUU BBAATTZZOORRDDEEAARRII EERRAANNTTZZUUTTEENN
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Armeria Eskolak aurreko
asteburuan hartu zuen
Eztei Azokak jende ugari

erakarri zuen bere zazpigarren
edizioan. Debabarrenean ezkon-
gaientzat antolatzen den azokarik
handiena da Eibarkoa eta, hori
dela eta, gure herriko bikoteak ez
ezik inguruko herrietakoak ere
gerturatu ohi dira, ezkontza egu-
nerako prestatu beharreko guz-
tien inguruko eskaintza bertatik
bertara ezagutzeko ematen zaien
aukera aprobetxatuta.

Eztei Azoka arrakastatsua
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Eguaztenean egindako
Udalbatzan, PSE-EE, EAJ
eta EAko zinegotzien al-

deko botoekin, 2009ari begira
tasak %5’3 igotzea erabaki zu-
ten. PPko zinegotziak ez zuen
parte hartu eta EB-Aralar koali-
zioko ordezkari biek, berriz,
kontrako botoa eman zuten.
Igoera horretarako arrazoiak,
“KPIarekiko eguneraketa eta
Patronatoetan dagoen 2’4 mi-
lioi euroko defizitari aurre egi-
tea” zirela azaldu zuen De los
Toyos alkateak. Patronatoetako
batzuen defizit estrukturala
adibidetzat eman zituzten,
Udalak eman behar dien diru-
kopurua azalduta: San Andres
Fundazioa (277.000 euro),
etxez-etxeko laguntza (711.

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 pro-
posamena aurkeztu zuen, “fa-
miliei krisiaren aurrean lagun-
tzeko”. Aurkeztutako proposa-
menak 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” izan-
go lukeela uste dute koalizioko
ordezkariek. Udal zorra denera
%5’37koa izatera pasatuko li-
tzateke, “hau da, Udalak finan-
tza-osasun ezinhobea izaten
jarraituko luke eta, era berean,
familiei krisiari aurre egiten la-
gunduko lieke”. 

Onartutako bataz besteko
igoeratik aparte, Mankomuni-
tatearen fakturak %22ko igoe-
ra izango du eta Kiroldegiko
urteko abonua, berriz, %10
igoko dute, besteak beste Or-
beako kirolgune berriaren zer-
bitzuak ordaintzeko.

San Andres pasealekuko
autobus geltokia (Ar-
dantzakoa) tokiz aldatu

dute, Eusko Trenek tren gelto-
ki berria egin ahal izateko be-
harrezkoak 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 ta-
berna inguruan. Besteak bes-
te, hilabete eta erdiz luzatuko
diren lanak gasa eta telefono-
aren kanalizazioak berritzeko

aprobetxatuko dituzte. Horrez
gain, tren geltoki berria eraiki
bitartean, behin-behineko gel-
tokia San Juaneko Babes Ofi-
zialeko Etxeen atzean egongo

da martxan, datorren astele-
henetik aurrera. Behin-behine-
ko geltokia martxan ipini be-
zain laster itxiko dute Ardan-
tzako apeaderoa.

Udal tasen %5’3ko igoera onartu dute

Autobus geltokia San Juanera

DDeebbaabbaarrrreennaakkoo jjeennddee aasskkoo bbaattuu zzuueenn EEzztteeii AAzzookkaakk AArrmmeerriiaa EEsskkoollaann..

Berriro ere krisialdi ba-
ten aurrean gaude,
hau da, aldaketa sa-

soian. Etimologikoki horixe
baita horrenbeste beldur
sortzen digun berba: egoera
berri batera egokitzeko al-
dia, bere ahalegin, porrot
eta arrakasta guztiak barne. 

Oraingo krisialdi honek
ere bere berezitasunak ba-
ditu, aurrekoak baino sofis-
tikatu, azkar eta globalagoa
baita; bizi dugun garai tek-
nologikoaren modukoa. Zi-
klo ekonomiko emankor eta
luze baten ondoren, likide-
zia ugari, arau gutxi eta
neurriz kanpoko diruzaleke-
riak sortua. Baina, krisialdi
honek etorkizunean kon-
tuan hartu beharko dugun
errealitate berri baten ata-
rian ere uzten gaitu. Batetik,
energia eta lehengaien arlo-
an gainditzeke dauden
erronkak; bestetik, Txina eta
Indiaren protagonismo eko-
nomikoa; baita ere, mende-
baldeko herri aurreratuenen
ongizatea bere ikerketa eta
berrikuntza gaitasunak ber-
matu dezaketela;  eta azke-
nik, mundu global batean
balorea etengabe sortzea
ezinezkoa izango dala txiro-
tasunean bizi diran espezie
bereko milaka miloi bizidu-
nen beharrak alboratuta.

Krisialdi guztiak aro berri
baten ataria besterik ez dira.
Baldintza berrietara egoki-
tzen asmatzen duenak
(nahiz norbanako, nahiz en-
presa, nahiz lurraldeak), ba-
lorea, lanpostuak eta ongi-
zatea lortuko dute. Egokitze
lan horretan zenbat eta mal-
guago eta azkarrago aritu or-
duan eta arrakastatsuagoa.

Saia gaitezen ba etorkizu-
na nolakoa izan daiteken as-
matzen eta ez ditzagun in-
darrak alperrik galdu iraga-
neko eredu eta jardueretan.

Krisialdia
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Urkizuko iturriaren atze-
ko aldean dagoen Gi-
zarte Segurantzak bu-

legoa tokiz aldatuko du, gaur
egun bulegoak hartzen duen
eraikinean egin beharreko kon-
ponketa lanak direla eta. Toki
aldaketa noiz izango den ze-
haztu barik dago, baina dato-
rren urtearen hasierarako bule-
goa Zezenbide kalean, Jai Alai
diskoteka hartu zuen lokalean
prestatuko duten egoitza be-
rrian martxan ipini liteke, bule-
goko arduradunen aurreikus-
penak betez gero. Dena dela,
bulegoak han zabaldu ahal iza-
teko, aurretik hainbat molda-
keta egin beharko dituzte loka-
lean. Urkizuko eraikinean, bes-

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

Segurantzak toki aldaketa
noizko egin beharko duen ze-
hazteke dago, aldaketa lan ho-
rien menpekoa da eta.

MMAARRIIDDAAJJEEAA KKRRAABBEELLIINNEENN
Urteroko moduan, Arrateko Krabelin jatetxeak ma-
ridaje-jardunaldiak egingo ditu azaroko barixakue-
tan. Aurten bosgarren edizioa beteko duten jardu-
naldien arrakasta dela eta, erreserbak denboraz egi-
tea komeni da (jardunaldi bakoitzean 150 lagunen-
dako tokia dago). Arduradunek ez dute telefono bi-
dezko erreserbarik onartuko eta pertsona bakoitze-
ko mahai bakarra erreserbatzeko aukera baino ez da
izango. Urriaren 22an, eguaztenean zabalduko du-
te eskaerak egiteko epea. 

OOLLAABBEEKKOO ZZEELLAAIIAA
Udaleko auzoetako sailetik aditzera eman dutenez,
Olabeko zelaiaren atea urriaren 31ra arte zabalik
izango da eta, beraz, hilaren amaiera arte automo-
bilak bertan lagatzeko aukera izango da. 

LLAA SSAALLLLEEKKOO MMAATTEERRIIAALLAA
Aurten Salletar Anaiak Eibarren daudela 50 urte be-
teko dira eta, beste hainbat ekintzarekin batera, al-
dizkari edo erakusketaren bat egiteko asmoa dute.
Horretarako, jendearen laguntza eskatu dute. La-
gundu nahi duenak Azitaingo ikastetxera jo dezake
edo azitain@lasalle.es helbidera idatzi. 

BBOOLLOONNDDRREESS BBIILLAA
Gorabide adimen urritasuna dutenen gurasoen, fa-
milien eta lagunen elkarteak Ermuko talderako bo-
londresak gustura hartuko lituzke. Klubak 17 neska-
mutil hartzen ditu eta astean hirutan elkartzen dira
(eguazten eta barixakuetan 18.00etatik 20.00ak ar-
te eta zapatuetan 16.00etatik 20.00ak arte). Intere-
satuek 944431210 telefonora deitu edo maideras-
tobiza@gorabide.com hebidera idatzi dezakete.

autuan

Gizarte Segurantza Zezenbidera

Debegesak eraikuntza eta metaleko behar-
ginentzat lan-arriskuen prebentzioaren
inguruko ikastaro-sorta prestatu du, bitan

banatuta: behargin guztiei zuzendutako oinarriz-
ko zikloa eta lanpostuaren arabera antolatutako
bigarren zikloa. Lan arriskuen prebentzioan beha-

rrean dihardutenentzat antolatutako ikastaroak
eta zuzendarientzat bereziki pentsatutakoak osa-
tzen dute eguaztenaz geroztik martxan dagoen
eskaintza. Interesekoak izateaz gain, horrelako
ikastaroak gero eta beharrezkoagoak direla azpi-
marratu 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 azpikontratatzaileeta-
ko langileek egiaztatze prestakuntza bat jaso be-
har dute Egiaztatutako Enpresen erregistroan ize-
na eman eta eraikuntzako txartel profesional be-
rria jaso ahal izateko”.

Ohikoa den bezala, jardunean dauden behar-
ginei diru-laguntzak emango dizkiete. Informa-
zio gehiagorako 902106205 telefonora deitu
daiteke (Lorena).

Lan-arriskuen prebentzioaren inguruko ikastaroak
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Hiri bat ez da bakarrik lo-
gela bat, lantoki bat,
tresna bat. Eta, ez badu-

gu ikuspuntu utilitario batetik
bakarrik ikusten, betebehar
bat daukagu hiritarrok berare-
kin. Hirigintza herri baten
plasmazioa da baita. Identita-
te nazionalaren baiezpena
izan daiteke, edo kolonizazio
kulturalaren ondorioa. Gaur
egun Euskal Herrian jasaten
dugun zapalkuntza nazionala-
ren azpian ez dugu oraindik
tresnarik gure identitatea be-
gibistara ateratzeko. Zer da,
bada, Guggenheim museoa?
Atzerriko botere haundi baten
eraikuntza Bilbo erdian; judu-
tar lobbiarena, hain zuzen.
New Yorkeko zati bat Euskal
herriko erdian sartuta.

Zelako partehartzea izan du-
te gure artistek, gure pentsala-
riek, gure arkitektoek lan horre-
tan? Ez da halakorik izan. Eta
inork ba al daki zer esanahi
duen erraldoi horrek? Hain egi-
tura hotz eta zentzugabea erai-
kuntza nazionalaren aldetik.

Beti azpimarratu dut zelan
gure herrian, Euskal Herrian,
globalizazioa eta espainolis-
moa eskutik datozela gure
ezaugarri kulturalak desegite-
ko. Giza komunitate batek in-
gurumen sinbolikoa behar du.
Raimon Panikkar pentsalari ka-
taluniarrak esan zuen gaurko
munduan kopurua kalitatea-
ren gainetik jartzen dela. Adi-
bide asko ditugu gure hiribu-
ruetan: zinemak, merkatal
zentroak... Neri gertatu zait
Max Center-en lagunekin
egotea eta Texaxen egongo
banintz bezala sentitzea.

Deyan Sudyic jugoslabiarrak
"Boterearen arkitektura" libu-
rua idatzi zuen. Bere tesiak
dio agintariek eta gobernuek
etorkizunerako sinbolo bat la-
ga izaten nahi dutela euren
jardunbidea zein nabarmena
izan den gogorarazteko. Be-
har bada, gehiegi esatea da;
agian, Errebal Center edo
Guggenheim bezalako proiek-
tuak burutzen dituzten politi-
kariek borondate onarekin
dihardute, baina objektiboki
ez dira euskaldunen arimaren
adierazpena. Eta, gainera,
yankien gustokoak dira: haun-
diak eta itsusiak.

Haundiak eta itsusiak

AAssiieerr EEzzeennaarrrroo
AArraanncciibbiiaa

JJaaii AAllaaii zzeeggooeenn llookkaalleettaann jjaarrrriikkoo dduuttee GGiizzaarrttee SSeegguurraannttzzaa ddaattoorrrreenn uurrtteeaann..
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Urteroko moduan,
…eta kitto! Eus-
kara Elkarteak

Gabonetako Loteria ate-
ra du. 30.182 zenbakia-
ren eramaleak 2’5 euro
jokatuko du Madrilen
abenduaren 22an egin-
go den zozketan eta 0’5
euroko donatiboa
emango dio elkarteari.
Horrez gain, otar eder
baten zozketan sartzeko
zenbaki bana hartuko du
partizipazio bakoitzare-

kin. Loteria honako toki
hauetan eskuratu daite-
ke: …eta kitto!-n, Mugi-
ka harategian, Bankoan,
AEK euskaltegian, Arra-
te Kultur Elkartean, As-
kasibarren, Narruan, Va-
lenciagan, Izadi loraden-
dan, Bolintxon, San An-
dres gootegian, Zubi-
Gain tabernan, Urkizu
prentsan, Untzaga pren-
tsan, Isasi okindegian,
Zabaleeta okindegian
eta Dibutec-en.

...eta kitto!-ko loteria

ORAIN DELA

Lantegi Eskoliak laugarren proiektuari ekin ze-
tsan. Aurretik matadero edo hiltegi zaharra kon-
pondu eben, gero Arrateko kolonia eta, ondoren, Mar-
keskua jauregixa. 60 lagun eguazen orduan biharrian.

Bosniaren aldeko kontzertu berezixa eskindu eban
San Andres elixian Jose Luis Anasagasti teno-
riak. Jasotako dirua Sarajevoko Bjelave haurtzainde-
gixari laguntzeko bideratu eban Maitasun alkartiak.

Liburu Azokia Urkizun egin zan urte hartan, Udale-
txeko 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 ti-
raldiko bigarren postua eskuratu eban Espainiako txa-
pelketan. Chesten jotatutako lehia horretan izan zi-
ran be Larreategi, Lucena eta Tudanca herritarrak.

10 urte
11999988--XX--1166 
224499.. ZZKKIIAA..

CCaallbbeettóónn kkaalliiaann 
jjaaiixxoottaakkuueenn bbaazzkkaarriixxaa..

SSoollooggaaiissttuuaa
EEssppaaiiññiiaakkoo 
aazzppiittxxaappeelldduunn
ggeerraattuu zzaann..

Eibarko Ezker Abertzaleak, Astindu
Hirigintza Taldearen izenean, “Eriso-
non egiten diharduten lanak bertan

behera gelditzeko, eragiten ari diren kalte-
ak konpon ezinak direlako” eskatu du. Ho-
rretarako, bide administratiboari jarraituta,
astelehen goizean Pegoran errekurtsoa
aurkeztu eta erregistratu zuen. Taldeko or-
dezkarien iritziz, “Arrate Ballen egiten
diharduten obrak legearen kontrakoak dira
eta Udalak badaki hori”. 

Aurkeztutako idatzian hainbat puntu az-
pimarratu dute: “Ez dira behin-behineko
obrak. Horrelako lur-mugimendua daka-
rren lana ezin da behin-behineko lizentzia
baten bidez egin. Lizentzia horiek salbues-

pena dira eta inguruan eragin txikia duten
instalakuntzak egiteko balio dute bakarrak.
Bestalde, Erisonon ezertan hasi aurretik,
lehenik Bolingua eta Egazelain eraiki beha-
rra dago, Hirigintza Plan Nagusiak arautu-
takoaren arabera eta, horrez gain, Plan Par-
tziala, Urbanizatze Proiektua eta Birparze-
latze Proiektua onartu behar dira”. 

AAlltteerrnnaattiibbaakk
Horrekin batera, lizentziaren tramitazio-

an bertan “hainbat arau-urraketa” gertatu
dela salatu dute: “Beharrezkoak diren
txostenak ez dira eskatu, informazio publi-
koa ukatu dute… ez dugu deskartatzen
guzti honen atzean delitua egotea eta gaia

aztertzen dihardugu”. Bestalde, behin bai-
no gehiagotan azaldu duten bezala, “Tek-
nikerrek Erisonotik kanpo hazteko alterna-
tibak egon badaudela” diote, “besteak
beste Matsaria eta Azitaingo industrialdea
hor daudela eta euren aldamenean dago-
en Valenciaga laster bota egingo dutela”
kontuan izanda.

Erisonoko beharrak geratzeko eskaera

Larrialdietarako ikastaroa eta
geriatriaren ingurukoa antolatu
ditu Eibar-Ermua Gurutze Go-

rriak. Larrialdi egoeretan nola eran-
tzun behar den ikasteko ikastaroa

urriaren 20tik 31ra emango da, aste-
lehenetik 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 be-
tetzeko, Gurutze Gorriak Salla-
benten duen egoitzara zuze-
nean jo daiteke edo, nahiago
izanez gero, 943176248 tele-
fono zenbakira deitu.

Gurutze Gorriaren ikastaroa
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kaleko inkestA
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CCiirriiaaccoo CCoonncchhaass
7744 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Ez dot uste apostatatuko nebanik, hain-
besteraiño 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?

JJoossee NNeeiirraa
7744 uurrttee,, ssuukkaallddaarriixxaa
Bueno, borrau-borrau ez nintzan bo-
rrauko elixatik, halanda be, ez naiz eli-
xara asko juaten be. Bestalde, txarto
ikusten dot apostatatzeko aukeria de-
bekatzia. Elixan parte izan nahi ez da-
ben batek, apostatatzeko aukeria euki
biharko leukiala uste dot. Ez jata bape
ondo begittantzen hori.

AAllaaiittzz GGoorroossttiizzaa
2266 uurrttee,, bbiihhaarrggiiññaa
Bai. Siñisten dabeneri elixiak emoten
detse zeozer, baiña nik ez dotenez si-
ñisten, ba neri ez desta ezer emoten,
holan, ez dot hori bihar. Holan, bako-
txak nahi dabena egin bihar dabela us-
te dot eta ez jakola iñori debekatu
bihar apostatazia. Nahi dabenak siñis-
tia daka eta nahi ez dabenak, ba ez.

MMeerrcceeddeess VViittoorriiaa
7766 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
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 jarrai-
tzia daka eta sentitzen ez dabenak, ba
lagatzia. Ezin da iñor bihartu.

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.

nafarroa 
oinez

Irunean-

urriaren
19-an

AAUUTTOOBBUUSS
ZERBITZUA

iirrtteeeerraa 0099--3300eettaann
bbuueellttaa 1199--3300eettaann

99 eeuurroo

JJ..AA.. MMooggeell IIkkaassttoollaakkoo GGuurraassoo EEllkkaarrtteeaa
......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrtteeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

FFuunneeuusskkaaddii ttaallddeeaa

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa
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Aurreko ikasturtietan hi-
llian behiñ-edo ekital-
diren bat antolatzen

eban …eta kitto! Euskara Elkar-
teak ‘Illunabarrian’ izeneko
programaren barruan. Horre-
tan jarduten daben Maider
Aranberrik azaldu deskunez,
“Oiñ arte hillero antolatzen
genduazen hitzaldixak, ma-
hainguruak, bertso-afarixak eta
bestelako ekitaldixak, alkartia-
ren lokalian bertan. Oro har,
formato txikiko ekitaldixak iza-
ten ziran. Baiña, ikasturte barri-
xari begira, antolatutako ekital-
dixen izaeria eta maiztasuna
kanbixatzia pentsau dogu. Ho-

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

AAuurrppeeggii eezzaagguunnaakk
Eta planteamentuan izanda-

ko aldaketia begibistakua da,
datorren astian, eguenian ikas-
turtiari hasieria emongo detsan
ekitaldixaren kartelari begiratu
baiño ez dago: gure herrixan
eta hamendik kanpora be ja-
rraitzaille mordua izan daben

Basetxea reality-show arrakas-
tatsuko protagonistetako ba-
tzuk Arrate Kultur Elkarteko
egoitzan alkartuko dira, Urko
Aristi aurkezliaren esanetara
jardun eta euren esperientzia
kontatzeko: Amaia Puertas, Ai-
tor Sodupe, Ziortza Ulazia, Ja-
ta, Ziortza Fernández eta Ibai
Abajo. Globomedia ekoize-
txiak ETB-1endako sortutako
saiuak gure artian ezaguna zan
generua etxe barruraiño sartu
zeskun, berezittasun batekin:
oinguan, protagonistak euskal-
dunak ziran eta, gaiñera, eure-
tako baten bat ezagutzeko au-
kerak biderkatu egitten ziran,
horrek dakarren guztiarekin
eta emaitza, egin diran ediziño
kopuruari begira behintzat, pri-
merakua izan da: Basetxeak 9
ediziño bete dittu dagoeneko
eta horrelako arrakastak pare-
ko bakarra daka, Telecinco ka-
teko Gran Hermano-k. Estatu-

Geure gaia
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“Basetxea”

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk

SSaann JJuuaann,, 11 % 994433 2200 3333 2299 EIBAR

LLOORRAADDEENNDDAA

MMUUGGIICCAA

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

l GGAASSAA EETTAA IITTUURRGGIINNTTZZAA
l AALLTTZZAARRII EETTAA OOSSAAGGAARRRRIIAAKK
l BBAAIINNUUOONNTTZZIIAAKK eettaa

HHIIDDRROOMMAASSAAJJEERRAAKKOO KKAABBIINNAAKK
l HHAANNSSGGRROOHHEE GGRRIIFFEERRIIAA
l AAIIRREE EEGGOOKKIITTUUAA
l ZZOORRUU EERRRRAADDIIAATTZZAAIILLEEAA

iturgintza

“Illunabarrian”“Illunabarrian”

“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.

eeee gggg uuuu eeee nnnn eeee aaaa nnnn

1111 9999 .... 1111 5555 eeee tttt aaaa nnnn
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ko beste autonomia erkide-
guetako telebista katiekin kon-
paratzen hasiz gero, Basetxea
erreferentia billakatu da, baka-
rrik ETBn lortu dabelako aurre-

ra egittia, 2002xan lehelengo
saiakeria egiñ ebenetik: Bustu-
ria, Etxalar, Izaba, Monegroak,
Karrantza, Deba… eszenari-
xuak, paisajiak, zeregiñak kan-
bixatzen juan dira ediziñotik
ediziñora, baiña aldatu ez dan
konstantia saiuak jendia era-
kartzeko dakan kapazidadia,
programaren gantxua izan da. 

JJaarrrraaiittzzaaiillllee mmoorrdduuaa
Hain zuzen be, horrekin ani-

mau dira Illunabarrian-eko ar-
duradunak mahainguru modu-
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 da-
bela Basetxea. Bestalde, Urko
Aristi moderatzaillia gehixe-
nok eguraldixaren iragarpe-
nengatik ezagutzen dogu eta,
berez, ez dau Basetxean zu-
zen-zuzenian parte hartu, bai-
ña Bertatik Bertara saiuaren ba-
rruan lehiakidiekin erreportaje
berezi batzuk egittia egokitu
jakon eta, horregaittik, oso on-
do ezagutzen dittu. Berba egi-
ttera datozeneri zuku guztia
etaratzen jakingo dau eta oso
saio dibertigarrixa, umorez be-
tetakua izango dala pentsatzen

dogu. Horregaittik antolatu
dogu Basetxearen inguruko
saio berezi hori, pentsatzen
dogu jendiarendako oso era-
kargarrixa izango dala telebista
bittartez ezagututako horrek
pare-parian euki, kontatzen
dabena entzun eta galderak
egitteko aukeria izatia”. 

Hizlarixak aukeratzeko or-
duan be, ahalegin berezixa
egin dabe “karismatikuenak-
edo” 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 ira-
bazi eban lehiaketia, Lekeittio-
tik datorren Jatak be lehiaketia
irabazi eban, Ibai Abajok be
ediziño bittan hartu dau parte,

Ziortza Ulaziak eibartarra izan-
da, jarraitzaille mordua euki
eban parte hartu ebanian…”.

AArrddaauu ddaassttaakkeettiiaa 
eettaa bbeerrttssoo--aaffaarriixxaa

Aurrera begira be, beste
saiuak preparatzeko orduan je-
endiarendako bereziki erakar-
garrixak izaten ahaleginduko
dira antolatzailliak, aurreratu
deskuenez: “Udaberri aurretik
izango da hurrengo saiua eta,
seguruenik, ardauarekin zeri-
kusixa dakan jardunaldi berezi-
ren bat preparauko dogu, eno-
logo 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”.

9
geure gaiA
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-- DDaannbbaakkaa lleehhiiaakkeettaattiikk
kkaannppoo ggeerraattuu zzaarreettee aazzkkee--
nneeaann.. PPeennaa iizzaann ddaa??

Guretzat aukera ona izan
zitekeen taldearen izena pix-
ka bat ezagutzera emateko.
-- NNoollaa bbiizzii iizzaann ddiittuuzzuuee iinn--
tteerrnneett bbiiddeezz ppuubblliikkooaakk
eeggiinn ddiittuueenn bboozzkkaakkeettaakk??

Urduritasun pixkat bat izan
dugu, talde gehiegi ez zego-
enez, sartzeko aukera geneu-
kala uste genuen. Esperantza
pixka bat bageneukan, eta ea
sartuko ginen edo ez ginen
sartuko ibili gara.
-- DDaannbbaakkaakkoo ffoorrooeettaann
ttrraannppaakk eeggiinn ddiirreellaa iirraakkuurrrrii
aahhaall iizzaann ddaa..

Zer esango dugu, ba. Ar-

duradunek uste izan dute
egindakoak tranpak zirela
eta onartu beharra dago.
Guk ez dugu esango garbi-
garbi jokatu dugunik, baina
ez dugu uste bakarrak izan
garenik. Ez zaiguna gusta-
tzen da taldearen izena de-
non aurrean jartzea. Egokie-
na izango litzateke guri abi-
sua pasatu, botuak kentzea
eta listo.
-- GGaazztteeaakk zzaarreettee,, bbeerraazz,, bbii--
ddee lluuzzeeaa iizzaann ddeezzaakkeezzuuee
mmuussiikkaa mmuunndduuaann..

Bai, horrela da, guk ez du-
gu etsiko. Lanean gabiltza
eta horrelako beste aukera
bat sortzen bada, ahalegin-
duko gara muturra sartzen.

“Ez gara izan garbi jokatu
ez dugun bakarrak”

Koldo Sagarzazu
Hikara taldeko kidea da.
Danbakan parte hartu
ahal izateko izena
eman zuten, baina ezin
dute nahi hori bete. 
Hala ere, ez dute etsiko. 
Horretarako, gaztetasuna
ez zaie falta behintzat!

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Inoiz ez duzu bere adiskidetasu-
na zalantzan jarri, baina huts
egingo dizu noizbaiten. Duela
denbora bat zurekin mindu zen
eta ez du ahaztu. Begiak zabal-
du itzazu eta berak egin dezake-
ena ekiditen ahalegindu zaitez.

ttaauurruuss
Datorren astean sortuko zaizki-
zun arazoak erraz konponduko
dituzu. Hasieran gehiegi dela us-
te izango baduzu ere, pazientzia
pixka batekin dena konpondu
daitekeela konturatuko zara.
Dena konpondu daiteke!

ggeemmiinnii
Etxean zu zara errege/erregina.
Denak zure esanetara, zure
aginpean. Ez al zara diktatore
bat izango? Horrela jarraitzeko-
tan, altxatu egingo zaizkizu
etxekoak, ‘estatu kolpea’ jasan-
go duzu… edo ‘etxeko kolpea’.

ccaanncceerr
Kontuz jaten duzunarekin. Sa-
bela nahiko sentikor izango du-
zu datorren astean; beraz, jana-
ri fuerteak jatea ekidin. Badaki-
zu, janari garbiak, arinak, eta ez
pisutsuak. Garbiketa behar du
barrualde horrek!

lleeoo
Asko kostatzen zaizu besteekin
ados egotea. Beti daukazu zer-
bait euren aurka joateko, gehie-
netan tontakeriak, baina jendea
nekatu egiten da azkenean. Ezin
duzu, behingoz, besteen iritzi
berdina izan? Seguru baietz.

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

lliibbrraa
Barrez lehertuko zara inguruko
batek kontatuko dizun txiste ba-
tekin. Txarrena da, zuk konta-
tzean grazia galtzen duela, eta
zuk kontatuta ez duzula espero
duzun erantzuna jasoko. Gatzik
gabeko pertsona bat zara!

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

ssaaggiittttaarriiuuss
Ametsak amets dira, baina ez
dira beti hortan soilik geratzen,
batzuetan bete egiten baitira.
Zure ametsak gauzatzea zure es-
ku dago neurri handi batean,
eta orain aukera handia dauka-
zu horietako bat betetzeko.

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

aaqquuaarriiuuss
Kontatu behar zenuena ahazten
zaizu, zerbait galdetzera zoaz
eta ez duzu momentuan oroi-
tzen… zer gertatzen zaizu? Mai-
teminduta? Gaixorik ez behin-
tzat, osasunez bikain baitzaude.
Ene, gure Kupido maitea…

ppiisscciiss
Beti biktimarena egiten… noiz
egingo diezu aurre arazoei be-
har den bezala? Oso erosoa da
besteei erruak egotzi eta kalte-
tua zu zarela esatea, baina beti
ez dela horrela izaten. Heldutze-
ko garaia da, ez duzu uste?

horoskopoa

Gaztekitto
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Aste honetan hasiko
da Danbaka musika
lehiaketa. Debaba-

rreneko, Debagoieneko eta
Durangaldeko 24 talde lehia-
tuko dira 6 astetan zehar El-
getako Espaloia kafe antzo-
kian garaipena lortzeko eta,
horrekin batera, diskoa kale-
ratu ahal izateko. 24 talde
horien artean 3 eibartar ager-
tzen 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 ate-
rako den lehen talde eibarta-
rra urriaren 31n, hurrengo
barixakuan. Azaroaren 28an
Normanen txanda helduko
da eta abenduaren 12an Fli-
pin Folk arituko da Espaloian.

““SSeennttiittzzeenn dduugguunn mmuussiikkaa””
Ni_neu eta Flipin Folkek lo-

tura estu bat daukate: Aitor

Rock eta folk 

eibartarrak 

Danbakan

Aitor Sologaistoa da Ni_neu
proiektuaren sortzailea.
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Sologaistoa. Bera da Ni_neu
proiektuaren sortzaile eta bul-
tzatzailea, eta, era berean, Fli-
pin Folkeko gitarra-jolea.
“Ni_neu proiektua duela pare
bat urte hasi nintzen gauza-
tzen. Euskadi Gazteako make-
ta lehiaketara aurkeztea zen
hasiera batean helburua, mu-
ga”. Horretarako, Danbakara-
ko erabili dituen 5 abestiak
aurkeztu zituen, eta hor hasi
zen proiektua gauzatzen.

Ni_neu taldea Dani (baxujo-
lea), Haritz (gitarra), Andoni
(teklista) eta Gorkak (bateriajo-
lea) osatzen dute Aitor Solo-
gaistoarekin batera. Hala ere,
azken honek esaten duenez,
“Danbakakoa amaitzean, segu-
ru aski, taldekide eta lokal be-
harra izango dut, beraz, jende
bila nabil taldea osatzeko” (ai-
soba@euskalnet.net helbidera
idatzi interesa izanez gero).
Ni_neuren abestiak Aitorrek
konposatutakoak dira bere
etxean. “Instrumentu gehienak
nik jotzen ditut”. Behin abes-
tiak sortuta, “jende bila ibili
nintzen eta banda sortu zen”.

Rocka da, gehien bat,
Ni_neuk arnasten duen musi-
ka estiloa. Sutagar, Nickle-
back, Metallica eta bestelako
rock taldeen influentziak aitor-
tzen ditu Sologaistoak. In-

fluentzia horiekin, normala
rock-a lantzea. “Benetan sen-
titzen dugun musika egiten
saiatzen gara. Rock-a, pop-a,
musika elektronikoa, funk-a
eta metal-a lantzen ditugu ba-
koitzaren barrenera iristeko”.

‘‘FFlliippaattzzeekkoo’’ mmoodduukkoo ffoollkkaa
Musika munduko arlo ez-

berdinetatik etorritako musika-
riak elkartu eta 2001ean sortu
zuten Flipin Folk, Eibar eta Er-
mua artean. ‘Collage’ musikal
horren ondorioz, beste musika
moten eragina igartzen da eu-
rek lantzen duten folkean. El-
kartu zirenetik, bestalde, hain-
bat kontzertu eskaini dituzte
eta jaialdi ezberdinetan aritu
dira. Gainera, hainbat udatan

penintsulan zehar ibili ziren
kale-musikari bezala.

Serioago hartu zuten musi-
ka taldea izatearena Flipin Fol-
kekoek 2006an, horrela, eu-
ren lan propioak sortzeari ekin
zioten eta egiten zutenari se-
riotasunari ematen.

Lehiaketa irabazteari dago-
kionez, zaila izango dela aitor-
tzen du Aitor Sologaistoak,
bai Ni_neu-rentzat, bai Flipin
Folkentzat. “Maila altuko tal-
deak aurkezten dira, batez
ere, Arrasate ingurukoak”.
Aukera bi izango ditu Aito-
rrek, “baina ez dakit hori one-
rako edo txarrerako izango
den. Behintzat, poztekoa da
lehiaketan parte hartu ahal
izatea”.

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 lagu-
nekin 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.

La Salle

Azitain

Emaus 

bisitatzen

Flipin Folk-ek Eibarko eta Ermuko partaideak batzen dira.

Eibarko Udalak, Eusko
Jaurlaritzako Drogo-
menpekotasun Zuzen-

daritzarekin elkarlanean, Pe-
ter Roberts-en MIMARTE
antzerki lana antolatu du eta
Mogel Isasi, Aldatze, Itzio
eta La Salle Azitaingo DBH-
ko 3. mailako 215 ikaslek
hartu zuten parte ekitaldian.

Antzerki lan guztietan
gertatzen den legez, me-
zuak du garrantzi gehien
hor ere eta badirudi gazteei
heldu zitzaiela, han izanda-
ko %83rentzat alkoholaren
gehiegikeriaren prebentzio-
aren inguruko informazioa
berria eta erabilgarria izan
baita.

Parte hartu zuten neska-
mutilek, 13 eta 16 urteen
artekoak denak, hausnartze-
ko aukera izan zuten alko-
holarekin lotutako egoera
ezberdinen aurrean. Sketch-
ek hainbat aukera eskaini
zien: errepide istripuak, osa-
sun arazoak (operazioak),
botilaren hatzaparretan ha-
rrapatuta, kontsumismoare-
kiko menpekotasuna, etb.

Mimartek bakoitzaren bu-
rua maitatzea dakar, minik
ez jasateko: mozkorraldiei,
borrokei... alde esateko. Mi-
marte EZETZ esatea da, tal-
deak presioa egiten dizune-
an edan, erre edo egin ez
nahi duzun zeozer egitera
behartzen zaituztenean. Mi-
martek kontrolatzea eta
neurriak jartzea dakar batek
kontsumitzea erabakitzen
duenean. Mimartek arris-
kuak hartzea dakar pertsona
moduan hazterakoan, “txo-
rradak” ez egiteko eta lagu-
nen aurrean “ondo” gera-
tzeari kasurik egin barik.  

Mimarte

JJaaiioonnee AAzzkkuuee
((DDRROOGGOOMMEENNPPEEKKOOTTAASSUUNN

TTEEKKNNIIKKAARRIIAA))
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FFookkooaakk ppiizzttuu eettaa tteellooiiaa aallttxxaattuukkoo ddaa
ggaauurr EEllggeettaakkoo EEssppaallooiiaa KKaaffee AAnnttzzoo--
kkiiaann.. Iritsi da eguna: Danbaka musika
lehiaketako hirugarren edizioaren kon-
tzertuen hasiera.

Aurten, lehiaketak dituen berrikuntzen
artean nabarmendu behar da Debagoie-
neko taldeez gain, Durangaldeko eta
Debabarreneko taldeek ere esku hartze-
ko aukera izan dutela. Eta ez hori baka-
rrik, zuzenean arituko diren taldeak, 20
beharrean, 24 izango dira. Beraz, sei
kontzertu egun izango dira, eta horiei ur-
tarrileko final handia gehituko zaie.

MMuussiikkaa eessttiilloo ddeessbbeerrddiinnaakk 
Danbakak dauzkan berezitasunei eutsi-

ta, kontzertu bakoitzean ahalik eta musi-
ka estilo gehien batzen saiatu dira antola-
tzaileak. Horren helburua da musika esti-
lo zehatz bat entzuten duten zaleek bes-
telakoak ere entzuteko aukera izatea.

Hona hemen gaurko proposamena:
ingelesez abesteko gaitasun handia
daukan Mery May Arrasateko bakarla-
ria, Damudot Mallabiko heavy-thrash
taldea, The 5 Twisters Arrasateko gara-
ge-rock talde beteranoa eta Abadiñoko
Ymotek thrash-death-metal indartsua.

Bakarlari bat, heavy-thrasha, garage-rocka eta thrash-death

Gaztekitto
12

AArrrraassaatteekkoo ttaallddee bbii 
eettaa MMaallllaabbii eettaa AAbbaaddiiññookkoo
bbaannaa aarriittuukkoo ddiirraa 
ggaauurr DDaannbbaakkaakkoo 
lleehheenn kkoonnttzzeerrttuuaann

DDAAMMUUDDOOTT / Mallabia
Gaur egun Damudot Jon, Gribi eta Polutek osatzen
badute ere, taldea laukotea zen sorreran. Zazpi ur-
teko ibilbidea dauka taldeak dagoeneko, eta kon-
tzertu ugari eskaini dituzte urte hauetan, batez ere
Bizkaia aldean, nahiz eta beste eskualdeetan ere ari-
tu diren. 2006. urtean Funky Factory estudioan gra-
batu zuten lehen maketa.

MMEERRYY MMAAYY / Arrasate
Maria Fagan arrasatearrak txikitatik erabaki zuen mu-
sikaria izan nahi zuela. Esan eta izan. Oso gaztetxo-
tan gitarra jotzen ikasi zuen eta hala aritu zen, eta az-
ken urteotan bakarlari bezala eskaini ditu kontzer-
tuak. AEBtako folkaren kutsu handia daukan pop-
rocka lantzen du eta ingeleraz aritzen da bere abes-
tietan. Ez da bere agerpen bakarra izango Danbakan,
Foxy Boxxi taldeko abeslari bezala ere ibiliko baita.

TTHHEE 55 TTWWIISSTTEERRSS / Arrasate
Bigarren aldia da talde Arrasateko talde honek Dan-
bakan parte hartzen duela. Taldea 2005ean sortu zu-
tenetik, buru-belarri lanean aritu dira Jokin, Yago, Io-
se, Goro eta Beni, eta kontzertu ugari eskaini dituzte
ordutik hona. 2006an estreineko diskoa kaleratu zu-
ten, eta Mondra Underground Hits bilduman kantu
bat argitaratu zuten iaz. Garage-rock eta punk-rocka
egiten du boskote honek gazteleraz eta ingelesez.

YYMMOOTTEEKK / Abadiño
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 ager-
tokitan.

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



-- EERROOSSKKII BBIIDDAAIIAAKK--EEKK IIBBIILLBBIIDDEE LLUUZZEEAA
DDAARRAAMMAA EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO BBIIDDAAIIAAKK
PPRREESSTTAATTZZEENN,, BBAAIITTAA EEZZTTEEII--BBIIDDAAIIAAKK
AANNTTOOLLAATTZZEENN EERREE.. BBEERREEZZIIAAKK AALL DDIIRRAA
AAZZKKEENN HHOORRIIEEKK??
EEzztteeii--bbiiddaaiiaa bbiizziittzzaakkoo bbiiddaaiiaa ggiissaa
uulleerrttzzeenn bbaadduugguu,, oossoo ggaarrrraannttzziittssuuaa ddaa
jjeennddeeaarreekkiinn aassmmaattzzeeaa,, kkaassuu hhoonneettaann
bbiikkootteeaa oossaattzzeenn dduutteenn llaagguunn bbiieekk zzeerr
bbiillaattzzeenn ddiihhaarrdduutteenn,, zzeerr nnaahhii dduutteenn
oonnddoo uulleerrttzzeeaa eettaa ddiittuuzztteenn hheellbbuurruuaakk
aasseebbeetteettzzeeaa,, bbiiddaaiiaarrii iizzaann bbeehhaarr dduueenn
xxaarrmmaa kkeenndduukkoo ddiioonn ddeesseennggaaiinnuurriikk
eezz ggeerrttaattzzeekkoo.. EEttaa gguu hhoorrrreettaann eessppee--
zziiaalliissttaakk ggaarraa,, eezztteeii--bbiiddaaiiaakk aannttoollaa--
ttzzeenn eettaa gguurreeggaannaa ddaattoozzeenn bbiikkootteeeeii
aahhoollkkuuaakk eettaa iinnffoorrmmaazziiooaa eemmaatteenn eettaa
bbiikkootteeaarreenn hheellbbuurruuaakk bbeetteettzzeenn eessppee--
zziiaalliissttaakk.. 

-- EEZZ DDAA LLAANN EERRRRAAZZAA IIZZAANNGGOO……
AAssmmaattzzeekkoo oossoo ggaarrrraannttzziittssuuaa ddaa eess--
kkaaiinnttzzeenn ddeenn pprroodduukkttuuaa oonnddoo eezzaagguu--

ttzzeeaa eettaa hhoorrii aasskkoo bbiiddaaiiaattuuttaa lloorrttzzeenn
ddaa.. GGeerroo,, bbiikkootteeaarrii eesskkaaiinnttzzaarreenn bbeerrrrii
eemmaatteenn ddiioogguu,, bbiiddaaiiaa--mmoottaa bbaakkooiittzzaakk
eesskkaaiinniikkoo ddiizzkkiioonn aauukkeerraakk…… aazzkkeenn
bbaatteeaann,, aahhaalliikk eettaa iinnffoorrmmaazziioorriikk zzaabbaa--
lleennaa,, hhaarraa aaiilleeggaattzzeeaann zzeerr aauurrkkiittuukkoo
dduueenn mmoodduurriikk zzeehhaattzzeenneeaann aazzaallttzzeekkoo,,
bbiikkootteeaakk aauukkeerraattuu ddeezzaann.. GGuurree aassmmooaa
eezz ddaa iiddeeiiaakk aallddaattuu aarraazztteeaa,, gguurree aahhooll--
kkuu eettaa iinnffoorrmmaazziiooaarrii eesskkeerr aauukkeerraattzzeenn
llaagguunnttzzeeaa bbaaiinnoo.. 

-- BBIIDDAAIIAA GGUUZZTTIIEENN PPRREESSTTAAKKUUNNTTZZAA
GGAARRRRAANNTTZZIITTSSUUAA BBAADDAA,, HHOORRRREELLAAKKOO--
EETTAANN DDEENNBBOORRAAZZ IIBBIILLTTZZEEAAKK GGAARRRRAANN--
TTZZII BBEERREEZZIIAA IIZZAANNGGOO DDUU,, EEZZTTAA??
GGeerroo eettaa ggeehhiiaaggoo ddiirraa ddeennbboorraarreekkiinn
ddaattoozzeennaakk.. KKoonnttuuaann iizzaann ddeennbboorraarreekkiinn
iibbiillttzzeeaakk hheeggaallddii--ppllaazzeettaann ttookkiiaa eerrrraa--
zzaaggoo bbiillaattzzeeaa eettaa pprreezziioo mmeerrkkeeaaggooaa
lloorrttzzeeaa eessaann nnaahhii dduueellaa.. BBeessttaallddee,, hhoo--
tteelleettaann zzeerrbbiittzzuu bbeerreezziiaakk eesskkaaiinnttzzeenn
zzaaiizzkkiiee bbiikkootteeeeii,, ggeellaa bbeerreezziiaaggooaakk……

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 egin-
go den lehen bidaia hori benetan berezia eta ahaztezina izateko dena ondo joatea ezinbestekoa da, pla-
nak zapuztuko dituen ezustekorik ez gertatzeko. Horretarako, bikotearen gustu eta itxaropenak ondo eza-
gutu eta betearaziko dituen profesionalen aholkularitza eta laguntza benetan garrantzitsuak dira, Eroski Bi-
daiak-eko Mariano Irigoyenek bere esperientzia zabalean ondo baino hobeto ikusten duen bezala.

MMAARRIIAANNOO IIRRIIGGOOYYEENN (EROSKI BIDAIAK)

“Eztei-bidaiak antolatzen 
eta bikoteen helburuak 
betetzen espezialistak gara”

ERREBAL, 6 - behea Telf. 943-201569

p u b l i e r r e p o r t a j e a

espezialistak gara”



metalezko
eraikuntzak
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metalezko 
eraikuntzak
aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

uu ll mm aa rr,,  ss .. ll ..
Txonta, 30 - 1. eta behea 

Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

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

ANTENAK

SSAATT,, TTVVCC,, BBiiddeeooaa

Bidebarrieta 37 Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

TTffnnooaa.. 994433 2200 3355 5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

EEggoo GGaaiinn zz//gg
Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P R O F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

SSUUKKAALLDDEE AALLTTZZAARRIIAAKK
X

AARROOZZTTEEGGIIAA
IIppaarrrraaggiirrrree AAnnaaiiaakk

FF.. CCaallbbeettóónn,, 44 bbeehheeaa    TTeell.. 994433 2200 2299 2277
TTaaiilleerrrraa:: AAppaallaatteeggii aauuzzooaa    TTeell.. 994433 1122 0011 9922

MMoobbiillaa:: 665577 7799 5566 7788

Aroztegia p  Ebanister ia
p  Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27        Tel. eta Faxa. 943 201 757

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

EELLGGEETTAA--KKAALLEE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
Faxa. 943 530 392     aaiillaapprrooiieekkttuuaakk@@hhoottmmaaiill..ccoomm

OObbrraa  ggaauuzzaattzzee pprrooiieekkttuuaakk
OObbrraa  zziibb ii llaa eettaa eerraa iikkuunnttzzaa
OObbrraa  oossooaa,,  ggii ll ttzzaa eesskkuurraa
GGrreemmiiooeenn kkoo oorrddiinnaazz iiooaa
BBeehhee eerrrreehhaabbii ll ii tt aazz iiooaa eettxxee eettaann
EEttxxee eettaakkoo eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaa
FFaattxxaaddeettaakkoo eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaa

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

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

MMaattssaarriiaa 22 -- 77.. ppaabbiilliiooiiaa 
TTeell.. 994433 7700 0088 9955 -- FFaaxxaa.. 994433 8822 0000 2277

wwwwww..eelleeccttrriicciiddaaddgguurriiaa..ccoomm

** MMuunnttaaiiaa eettaa 
pprrooiieekkttuu eelleekkttrriikkooaakk

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

l Barne apainketak
l Mantenimendu    

eta automatismoak

UUbb ii tt xxaa  77 --1111
Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

PPrrooiieekkttuu eettaa eerrrreeffoorrmmaakk
GGrreemmiiooeenn zzuuzzeennddaarriittzzaa

AARRRRAAGGUUEETTAA 1122 --EEiibbaarr--
Tel. 943 20 06 98

RROOSSAARRIIOO 1155 --EEllggooiibbaarr--
Tel. 943 74 40 19

ERREFORMAK

rreemmiiooeenn
IIDDAA

JUAN PEREZ

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

PPAARRKKEEAA
TTAARRIIMMAAKK

BBAARRRRUUKKOO AATTEEAAKK EETTAA BBLLIINNDDAATTUUAAKK
AARRMMAAIIRRUU EENNPPOOTTRRAATTUUAAKK EETTAA NNEEUURRRRIIRRAA

EERRRREEFFOORRMMAAKK OORROOKKOORRRREEAANN

II NN DD UU SS TT RR II AA  GG AA RR BB II KK EE TT AA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08     Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net

TTRREEJJOO
TT ee ll ::  99 44 33 -- 77 55 22 55 55 77

FFaa xx aa ::  99 44 33 --77 55 22 55 55 66
16 Postakutxatila - Soraluze

GG aa rr bb ii kk ee tt aa  ee tt aa  
mm aa nn tt ee nn ii mm ee nn dd uu aa

GGAARRBBIIKKEETTAAKK SS..LL..

GARBIKETAK



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

wwwwww..iirraazzaabbaall..nneett

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa.. 
994433 2200 0055 9944
TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 88 -- bbeehheeaa

GGAARRAAIIOONNDDOO
BBAASSTTIIDDAA

hornikuntza industrialak
Barakaldo 9an  

Telef. 943 12 02 08
Faxa. 943 12 02 12

HORNIKUNTZA

l Nexa 
Autocolor

l Herberts
industrial

l 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

ARANE, 13 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04    Faxa: 943 70 06 89

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiilleenn ssaallmmeennttaa eettaa mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk

SSaarrrraaiilleenn eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn kkuuttxxaakk

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk aasskkaattzzeenn ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

AA rr rr aa gg uu ee tt aa ,,  33
Tfnoa. 943 70 13 91     Faxa. 943 20 86 99

% eta faxa: 943 20 39 03

KKRRIISSTTAALL AARRLLOOKKOO SSOOLLUUZZIIOOAAKK
KKrriissttaallddeeggiiaa

ERREKATXU 3an

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

Pago Kalea, 35   DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81

666 74 30 98

Sostoa, 16 ac behea

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

ACHA
KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433 2200 6677 7766

Asua-Erreka, 2

INDA iturgintza
UR, GAS eta 

KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK

l PPrrooiieekkttuuaakk             
eettaa aauurrrreekkoonnttuuaakk

l BBaaiinnuu eettaa ssuukkaallddeeeenn 
eerrrreeffoorrmmaakk

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

ITURGINTZA

arregui y cortes, C.B.

EEggoo--GGaaiinn,, 33 Tel. 943 20 34 09   Mob. 600 587 335

l PINTURAK
l ESTUKOAK
l GOTELE
l PAPEREZTATZE

l LAMINATUAK
l KORTXOA
l MOKETA
l SINTASOLA



Barixakuko ekitaldian, Bertako Hedabi-
deak enpresaren ekimenez Ehuntzen-
ek sortu duen atariaren garrantzia az-

pimarratu zuten egitasmoarekin bat egin du-
ten hedabideetako ordezkari guztiek. Izan
ere, erabiltzaileei iragarki laburrak sarean jar-
tzeko eta kontsultatzeko aukera emateaz
gain, euskerazko 23 komunikabide batzea
lortu du proiektuak, etorkizunean beste el-
karlan batzuentzat bidea zabalduz. …eta ki-
tto!-rekin batera Barren, Baleike, Berria, Bida-
soa 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-Kos-
tako Hitza, Uztarria, Tolosaldeko eta Leitzal-
deko Hitza, Txintxarri eta Xiberoko Boza he-
dabideak daude iragarkilaburrak.com-en.

DDooaann eettaa eerraabbiillttzzeekkoo oossoo eerrrraazzaa
Iragarkilaburrak.com oso erraz erabiltzen

da eta, gainera, eskaintzen den zerbitzua-
rengatik ez da ezer ordaindu behar, iragar-
kiak zintzilikatzea eta kontsultatzea, biak
musutruk egiten dira. Iragarki bat jartzeko
honako pausoak jarraitu behar dira: lehe-
nengo eta behin, webgunean (etakitto.ira-
garkilaburrak.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 duena-
ri testu bera interneten zintzilikatzeko auke-
ra eskainiko zaio, baldintza beretan: hau da,
Merkekitto!-n doan kaleratzen diren iragar-

kiak interneten kaleratzeagatik ez du ezer
ordaindu beharko eta aldizkarian kaleratze-
agatik kobratzen diren iragarkien kasuan,
berriz, orain arteko prezioei eutsiko zaie al-
dizkarian lau astetan jarraian agertzeagatik
(etxeak, lokalak eta garajeak alokagai ipin-
tzearren, 10 euro eta salgai eskaintzekotan,
berriz, 15 euro eta autoen kasuan, 10 euro
kobratzen dira), baina interneten agertzea-
gatik ez da ezer gehiago ordainduko. 

Atarian zazpi atal bereizten dira: etxebizi-
tza, 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 erabil-
tzaileei gauzak errazteko asmoarekin, bila-
ketak egiteko aukera dago. Gainera, nahi

izanez gero, iragarkia jartzen duena eta es-
kaintzan interesa dutenak harremanetan jar
daitezke atariari esker.

AArrggaazzkkiiaa ssaarrttzzeekkoo aauukkeerraa
Ehuntzen enpresak sortu du webgunea

eta, atari berria izan arren, berrikuntza ba-
tzuk gehitu dizkiote honezkero: aurrerantze-
an iragarki bakoitza mapan kokatuta agertu-
ko da. Aukera hori oso erabilgarria da, bes-
teak beste, etxebizitza bat saldu edo eroste-
kotan dabilen jendearentzat. Horrekin bate-
ra, webgunean sartzen diren iragarki berriei
buruzko abisuak bere posta elektronikoan
jasotzeko aukera eskaintzen zaio erabiltzai-
leari. Horretarako aldez aurretik erregistratu
eta zein ataletako iragarkien abisuak jaso
nahi dituen zehaztu beharko du.

Merkekitto! ataleko iragarkiak, orain sarean

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.
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elkarrizketA

-- NNoollaattaann aauukkeerraattuu zzeennuueenn
ggaaii hhoorrii ddookkttoorree--tteessiiaa eeggii--
tteekkoo??

Tesia egiteko beka eman
zidaten eta Leioan, Landare
Fisiologia Laborategian pla-
za bat zegoenez, bertara
sartu nintzen. Beraiek mea-
guneetan zein landare haz-
ten den-eta ikertzen zihar-
duten eta horrela hasi nin-
tzen neu ere landareen bi-
tartez kutsatutako lurrak no-
la berreskuratu aztertzen. 
-- ZZeellaakkooaa iizzaann ddaa iikkeerrkkee--
ttaa--llaannaa??

Tesia egiteko garaian,
bertan behera lagata zeu-
den meaguneetara joaten
ginen. Metalak erauzten di-
ren tokietan, nahitaez ingu-
ruko lurrak kutsatu egiten
dira eta toki horietan landa-
re “normalak” haztea oso
zaila izaten da, ingurua oso
kutsakorra izaten delako.
Hor hazi ohi direnak bere-
ziak izaten dira, metal ho-
riek jasaten dituztelako. Or-
duan, sustraietan eta zurtoi-
netan metalak metatzeko
gai ziren begiratzen hasi gi-
nen eta ikusi genuen lurre-
tik metalak hartzen dituzte-
la, hostoetara eramaten di-
tuztela eta lurra deskonta-
minatzen doala. Guk egin
behar dugun gauza bakarra
uzta batzea da eta, gero,
landareak beste tokiren ba-
tean tratatu. Karrantza alde-
an ibili ginen ikertzen eta
nik nere tesirako Mingarratz
Handia (Rumex Acetosa)
aukeratu nuen. Fitoerauzke-
ta, hau da, metalak lurretik
erausteko prozesua optimi-

zatzeko bideak aztertzen
hasi nintzen, ongarriak,
agente kimikoak eta beste
batzuk probatzen. 
-- MMeeaattzzeettaattiikk mmeettaall eezzbbeerr--
ddiinnaakk eerraauuzztteenn ddiirreenneezz,,
llaannddaarree--mmoottaa eezzbbeerrddiinnaakk
iizzaannggoo ddiirraa……

Guk beruna eta zinka
zuen lurzorua aukeratu ge-
nuen, nire zuzendariak lana
batez ere berunarekin egin-
da zuelako. Beste batzuetan
burdin gehiago dago, baina
burdina ez da horren kutsa-
korra. Beruna, berriz, oso
kutsakorra da eta metal hori
jasango luketen landareei
erreparatzen hasi ginen. 
-- IIkkeerrkkeettaarreenn eemmaaiittzzaakk
aapplliikkaazziioo oossoo pprraakkttiikkooaa
eerree bbaadduu,, eezzttaa??

Orain arte inguruarekiko
oso gogorrak diren teknika
fisiko-kimikoak erabili ohi
dira, oso garestiak… Landa-
reekin, azken batean, nahiz
eta prozesua pixkat luzea-
goa izan, inguruarekiko
errespetua dago eta, eko-
nomiari begira, kostua as-
koz ere txikiagoa da. Bisual-
ki ere, jendearen aldetik oso
harrera ona dauka, hondea-
makina sartu beharrean in-
guru guztia landarez bete-
tzen delako eta oso polita
delako. Bestalde, guk EAEn

eta Atlantiar eremuan oso
ugaria den espeziea erabili
dugu eta hori garrantzitsua
da, ez delako kanpoko lan-
darerik sartu behar izan, ho-
rrelakoetan arazoak sortzen
baitira. Dena dela, guk Ka-
rrantza inguruko lur kutsatu-
ko eta kutsatu bariko beste
eremu batzuetako landare
populazioa aztertu ditugu
eta teknologia horretarako
egokiena lur kutsatuan haz-
ten dena dela ikusi dugu.
-- IInntteerreessiikk ppiizzttuu aall dduu aauurr--
kkiikkuunnttzzaatt??

Erantzuna ezustekoa izan
da. Tesia egiten den bakoi-
tzean, bertako prentsa bule-
goak artikuluren bat idatzi
eta komunikabideetara bi-
daltzen 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 inguru-
men azoka egingo da eta
han stand-a jartzeko aukera
eman didate. 
-- ZZeeiinnttzzuukk ddiirraa zzuurree hhuu--
rrrreennggookkoo aassmmooaakk?? 

Orain ikertzaile kontrata-
tuta nago unibertsitatean
eta beste kontu batzuren
ikerketan dihardugu lane-
an: garraiobideen kutsadu-
ra, argiaren kutsadura (lan-
dareen garapenean eragin
zuzena izaten du), kobazu-
loetan ibili gara… gauza
askotan gabiltza. Oso lan
dibertigarria da eta, gaine-
ra, horrelako teknikak eko-
nomikoki oso eramanga-
rriak direnez, beste baliabi-
derik ez duten herrialdeei
asko lagundu dakieke. Nik
jendea animatu nahi dut
ikerketan sartzeko, oso di-
bertigarria da-eta.

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



Hamabosgarren postuan amaitu zuen Iñaki Barredo
eta German Gonzálezen Ford Escortak, klasiko de-
portibokoen 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/ Sara-
sua, Asua/Agreda, Artaloitia/Lié-
bana eta Zalloetxebarria/Etxebe-
rria. “Valles Pasiegos “klasikoan,
bestalde, Escuderia Eibarko beste
hiru bikote izango dira.  

Escuderia Eibar Portugalen

Bederatzi talde Eibarko 
areto-foballeko XV. edizioan
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Bizkaiko talde bien arteko
lehiak durangarren alde
egin zuen azken jardunal-

dian eta, ermuarrak baino gehia-
go izanda, Durangok 4-1 irabazi
zion Esmorga aurtengo talde be-
rriari. Bestelako neurketetan,
K-OX Azkena 5-0 gailendu zi-
tzaion Txokori, Jose Autosek 7-1
irabazi zion Tankemansi, Agui-
ñaspik 4-0 egurtu zuen Vivaldi,

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

Maiztegiri omenaldia

Domekakoa neurketa ga-
rrantzitsua izango da 2. A
mailako Eibar Foball Tal-

dearentzat, hilabetetik gora baita-
rama partidurik irabazi barik. Az-
ken asteburuan 2-0 galdu zuen
mailako gaur egungo lider Sala-
mancarekin; horrez gain, aukera
handirik ere ez zuen izan eta
etxeko puntuak ziurtatu beharra
dago. Bere lesiotik errekuperatu
den Lluis Codina aurrelariak, bes-
talde, urrezko DV-a jaso zuen

martitzenean, iaz egindako deno-
boraldia dela-eta irabazitako saria.

Eibar KE-ko bestelako taldeek
honako emaitzak lortu zituzten: hi-
rugarren mailan, Eibar, 1 - Zamu-
dio, 1; jubenilen Ohorezko mailan,
Balsamaiso, 2 - Eibar, 2; Ohorezko
jubeniletan, Tolosa, 0 -Eibar, 8; ka-
deteen Euskadiko Ligan, Eibar, 4 -
Tolosa, 0; Ohorezko kadeteetan,
Eibar, 1 - Ordizia, 1; Ohorezko in-
fantiletan, Aretxabaleta, 1 - Eibar,
1; infantil Txikian, Eibar, 1 - Tolosa,
5; eta emakumezkoen kadetean,
Almen, 1 -Eibar, 5.

BBeeggiirraallee iikkaassttaarrooaa
Eibar KE-k, Gipuzkoako

Foball Entrenatzaileen es-
kolarekin batera, foball be-
girale ikastaroa antolatu
du. Zapatuetan emango da
klubaren instalazioetan,
09.00etatik 13.00a arte
eta, 65 orduko ikastaro ho-
rretan parte hartzeko, parte
hartzaileek 16 urte izan be-
harko dituzte gutxienez.

Ikastaroaren amaieran, tituluaren
ordez, ziurtagiria emango zaie.

CCaasseess ppuunnttaa--eerrddiiaa jjookkaallddii bbaatt eeggiitteenn,, 
PPoouussoo eennttrreennaattzzaaiilleeaa aattzzeeaann dduueellaa..

Lau eta erdiko txapel-
keta barruko nor-
gehiagoka batekin ha-

siko da denboraldi berria
Astelena frontoian. Dome-
kan, 17.00etan hasita, Zu-
bieta atzelaria eta Arretxe
II.a aurrelaria sartuko dira
kaiolan, nor baino nor, zei-
nek aurrera egingo duen ja-
kiteko. Ondoren, ohikoa
denez, beste partidu bi jo-
katuko dira: González eta

Pascual Irujo eta Beroizen
aurka; eta Apezetxea eta
Urberuaga Uriarte eta Ga-
lartza VI.aren kontra.

Bestalde, Klub Deportibo-
ko ordezkariek Kluben Arte-
ko torneoko hiru partidu jo-
katuko dituzte gaur,
19.30etan, Armeria Eskola-
ko frontoian. Infantil, kadete
eta jubenil mailako neurke-
tak izango dira ikusi ahal
izango direnak.

Denboraldi hasiera Astelenan

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

Urriaren 26an hasi eta abenduaren 28an
amaituko da, Gabonetako Kopako fa-
sea hasi aurretik, aurtengo areto-foba-

lleko edizioaren lehen zatia. Bederatzi taldek
eman dute izena bertan: Palofumeke, Gero Po-
teo, Joga Bonito, Recreativo de Juerga, E-90,
Urkikolokoia FT, R.K.C., Arsenal de Juerga eta
Ez Dok - Bossa. Partiduak Unibertsitate Labora-
lean jokatuko dira domeka goizetan, 10.00etan
hasi eta eguerdi aldean amaitzeko. Zapatuan ome-

naldia egin
zion Eibarko

Txirrindularitza Elkar-
teak Jose Ignacio
Maiztegiri, talde ho-
rretako zuzendari-
tzan urrezko ezteiak
egin dituela-eta. Eki-
taldi nagusia Sakan
egin zen, Itziarren,
eta bazkariaren on-
doren, kapea batez
gozatzeko aukera
izan zuten bertaratu-
takoek.

Durango foball-zaletuko liderra
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Hilaren 5ean jo-
katu zen “El
Castillo” ehiza

tokian Gipuzkoako txa-
pelketa, lehiaketa horre-
tarako txartela irabazi
zuten 24 senior, bost ju-
nior, 14 beterano eta
emakume birekin. Diana
ehiza eta arrantza elkar-
teko bost ordezkari izan
ziren, Debabarrenekoan
nagusi izan baitziren, eta
probintzia mailan ere bi-
kain jardun zuten, Iñigo
Gisasolak seniorretan
irabaziz eta Juan Manuel
Isasik beteranoetan bi-
garren sailkatuz. Bi ho-
riek eta Valentin Ostiate-

gik (4.a seniorretan) aza-
roaren 16an jokatuko
den Euskadiko txapelke-
tarako sailkapena lortu
dute. Gisasolak zazpi
eperrekin irabazi zuen

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

Iñigo Gisasola Gipuzkoako txapeldun
ehiza txikian

kirolez kiroL
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Urteroko legez, Ipuruako gimnastek bikain
hasi dute beste behin denboraldia eta,
Zaragozan jokatutako Pilar Amabirjinaren

torneoan, 1. mailako taldea (Miriam Merino, Jaio-
ne Tejedor, Helena Jauregi, Garazi Pablogorrán
eta Maider Jiménez) nagusi izan zen, Deportivo
Zaragozano eta Rítmica Barajasen aurretik. Junior
mailako taldea (Olatz Laskurain, Olatz Ibaibarria-
ga, Onintze Pablogorrán, Nerea Perrino eta Julia
López), bestalde, 3. postuan sailkatu zen.

Gimnastika erritmikoan
Ipurua nagusi Zaragozan

García Cuesta Espainiako esku-
baloi hautatzaile berriak Arrate
taldeko atezaina sartu du berak

egindako lehenengo deialdian; erabaki
horrekin, Iñaki Malumbresek ondo me-
rezitako saria jasoko du, azken denbo-
raldi hauetan egindako lanaren ondo-
rioa besterik ez dena.

Eibarko taldeak, bestalde, porrot gar-
bia jaso zuen Ipuruan jokatutako azken
partiduan (25-32, Valladolid-en aurka).
Hori dela-eta, gauzak larritzen hasi bai-
no lehen, oso beharrezkoa du zapatuan

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

Malumbres 
Arrateko atezaina
selekziora

Barixaku arratsaldean aurkeztu zituen denbo-
raldi honetarako taldeak Hierros Anetxe Ei-
bar Rugbiak. Aurten, gainera, nesken taldea

ere ateratzea erabaki du; baina, jokalari nahikorik ez
dagoenez, Arrasaterekin jokatzen dihardute eta
domekan, denboraldiko bigarren partiduan, Mun-
gia Kakarraldorekin galdu zuten. Han izan ziren Ai-
nara 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.

Rugbikoen denboraldi
hasiera UnbenSaskibaloiko Novamark Irunen garaile

Denboraldi hasiera bikaina izan dute
Novamark taldeko saskibaloilariek,
Irunen 40-53 irabaziz bertako Gazte-

luzar taldeari. Partiduko partzialak honakoak
izan ziren: 9-16, 17-25 atsedenaldian, 26-48
eta 40-53. Azurmendi pibota izan zen jokala-
ri 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.

IIññiiggoo GGiissaassoollaa,, bbeerree aaiittaa eettaa ttxxaakkuurr ttxxaappeelldduunnaarreekkiinn..
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Untzagan, udaletxe pa-
rean dagoen plazan
(bestea obretan baita-

go), eman zaio hasiera gaur
goizean liburu azokaren antola-
kuntzaren edizio berriari. Gaur
inauguratu eta urriaren 26ra ar-
te literatura munduko azken
nobedadeak, perretxikoei bu-
ruzko gidak, Eibarko historiaren
gaineko liburuak eta euskal
musikan entzunenak diren hit-
ak izango dituzte eskuragai
azokara hurbiltzen direnek.

NNoobbeellaa hhiissttoorriikkooaa eesskkaattuueennaa
Durangoko azoka horizonte-

an dagoela, horren aurrekari
perfektua izan nahi du Eibarko-
ak. “Durango eta hiriburuetatik
kanpo, liburu eta diska azoka
garrantzitsuena da Eibarkoa”,
esan zuen iaz Asier Muniategi
Euskadiko Liburu Azoken Ko-
ordinatzaileak. Era berean, be-
rriz ere galdetuta, argitaletxe

eta disketxe askok, Durangoko
azokara begira, “produktu be-
rriak kaleratzen dituzte garai
honetan eta Eibarren eskuragai
izango dira hauetariko asko”.

Muniategiren berbetan, “no-
bela historikoa da jendeak
gehien eskatzen duen literatu-
ra mota”. Horrela, Toti Marti-
nez de Lezearen arrakasta na-
barmentzen du, umeentzako
literatura arloan ere bidea egin
duena. “Totiren ‘Nur’ umeen-
tzako ipuina berritasunen arte-
an dago”.

Literatura arloan, Pako Aristi,
Karmele Jaio, Joxean Sagasti-
zabal, Edorta Jimenez eta Har-
kaitz Canoren azken lanak
egongo dira Eibarko liburu
azokan eskuragai. Musikari da-
gokionez, Kepa Junkerak aur-
keztu berri duen ‘Etxea’ izango
da azokako protagonistetako
bat. Junkeraren lanarekin bate-
ra Ken Zazpi, Berri Txarrak,
euskal musikaren bilduma ez-
berdinak eta Benito Lertxundi-
ren azken lana egongo dira,
besteak beste.

Asier Muniategik azpimarra-
tzen du Eibarren, literatura eta
musikaz gain, arrakasta handia
dutela herriko edo inguruetako
historiaren gaineko liburuak,
eta baita perretxiko, sukaldari-
tza, armagintza eta estiloko la-
nek ere, udal eta aldundiko li-

buruak barne. “Gainera, ez da
faltako urtero liburu txikiak sal-
tzen dituen peruarra”.

HHaarrrreerraa oonnaa
Urteak aurrera joan ahala,

liburu azokara hurbiltzen den
jende kopurua handiagoa de-
la aipatzen du Muniategik.
“Oso ondo funtzionatzen
duen azoka da, beti izaten du
harrera ona, eta gero eta jen-
de gehiago hurbiltzen da
bertara”. Beraz, beti azokara
hurbiltzen den pertsona ko-
puru ‘fidela’ dagoela esaten
badu ere, jende berria ere jo-
aten dela azpimarratzen du
Muniategik.

Aurten, iaz bezala, 22 salto-
ki egongo dira Untzagan. “30
eskaeratik gora jaso ditugu
saltokiak ipintzeko, baina pla-
za ezin da haunditu, beraz, ez
dira gehiago sartzen, nahiz
eta guri gustatuko litzaiguke-
en”. Horrela, edizio honetan
iazko saltoki berdinak bilduko
dira plazan.

Bederatzi egun izango dira
Untzagan, beraz, kultura he-
rriarengana hurbiltzeko eta li-
buruen enbor eta adarrak
gehiago sendotzeko.

Liburu eta diskoak protagonista Untzagan

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).

GGooiizz eettaa aarrrraattssaallddeezz iirreekkiikkoo ddiittuu aatteeaakk,, eeddoo lleehhiiooaakk,, 
lliibbuurruu aazzookkaakk ggaauurr hhaassii eettaa bbeeddeerraattzzii eegguunneettaann.. 

LLaanneegguunneettaann 1111..0000eettaattiikk 1144..0000eettaarraa eettaa 1177..0000eettaattiikk
2211..0000eettaarraa,, eettaa jjaaiieegguunneettaann 1111..0000eettaattiikk 1144..0000eettaarraa 
eettaa 1177..0000eettaattiikk 2211..3300eettaarraa iizzaannggoo dduuttee eesskkuurraaggaaii 

bbeerrttaarraa hhuurrbbiillttzzeenn ddiirreenneekk aazzookkaann eesskkaaiinnttzzeenn ddeennaa..

L
E
IR

E
IT

U
R
B

E

L
E
IR

E
IT

U
R
B

E

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

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

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

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

Josu Jiménez ipuin-kontalariak

Japoniako ipuin laburren narra-

zioa eskainiko du gaur arratsal-

dean, 18.00etatik aurrera ume-

en liburutegian (Portalean). Sa-

rrera doan izango da. Bestalde,

urriaren azken astean helduen-

dako ipuin-kontalari saioa egin-

go dela iragarri dute. Emanaldia

kultur aniztasunaren ingurukoa

izango da, Portalean (helduen li-

burutegian).

TTXXIISSTTUULLAARRIIEENN KKOONNTTZZEERRTTUUAA

Domekan, urriaren 19an, Usar-

tza Txistulari Bandak kontzertua

eskainiko du Untzagan. Ohikoa

denez, hainbat piezarekin osa-

tutako errepertorioa udaletxeko

arkupeetan entzuteko aukera

egongo da, 12.30etatik aurrera.

MMEEGGAAIIRRAAKKUURRLLEEAAKK

Juan San Martin liburutegiak

gehien irakurtzen dutenei saria

eman zien (‘Haur kabareta’ haur

antzezlanerako sarrera bina). Sa-

ria jaso duten gaztetxoak hauek

izan dira: Iker Sagala Mususu,

Kattalin Izagirre Urberuaga, Ne-

rea Olabarri Gaona, Ihabar Al-

berdi Eizagaetxeberria eta Irati

Navajas Markina.

XXAABBIIEERR KKIINNTTAANNAA UUEEUU--NN

Urriaren 24an (barixakua) UEUk

ikasturtearen inaugurazio ekital-

dia egingo du Markeskua jaure-

gian, 18.00etan. Euskara batua-

ren oinarriak finkatu zirela 40 ur-

te betetzen direnez, Xabier Kin-

tana euskaltzaina gonbidatu du-

te hitzaldia ematera: ‘Euskara

batuaren ibilbidea’ gaiaren ingu-

ruan jardungo du.

Martitzen arratsaldean
Coliseoan aurkeztu
zuten Aintzinrock

jaialdiak talde beterano bi el-
kartuko ditu hilaren 25ean: Le-
o’k (Zestoa) eta Expresión So-
nora (Elgoibar). Aurkezpenean
azaldu zutenez, 60 eta 70eko
hamarkadetan rhythm and
blues eta rock doinuak eskaini
zituzten musika taldeen ber-
tsioek osatutako errepertorioa
eskainiko dute, hala nola Led

Zeppelin, Santana, The Ani-
mals, The Doors, Beatles, Ro-
lling 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 auke-
ra izango da (emanaldi egune-
an, ordubete aurretik eta, beste-
la, martitzen arratsaldetan) edo,
nahiago izanez gero, internet
bidez, kutxa.net helbidean.

60ko hamarkada
gogoan 
Aintzinrock-en

Arrate Kultur Elkarteak urriaren 25erako
irteera antolatu du, Ekainberri Ekain hai-
tzuloaren erreplika ezagutzera joateko.

Madeleine aroko labar-pinturengatik ezaguna
den kobazuloan bisita gidatua egingo da, euske-
raz eta gazteleraz. Horrez gain, Zestoan bazkal-
duko dute irteerara joatera animatzen direnak.
Antolatzaileen berbetan, “txangoak arte kuater-
narioko zaldi multzo perfektuena ezagutzeko au-
kera” eskainiko du. Gainera, erreplikaren esze-

nografia osagarria Alfa Artek egin duenez, berta-
koen lanaren emaitza zuzenean ezagutzeko au-
kera ere izango da.

Joan nahi duenak 28 euro ordaindu beharko
du autobusa, kobazuloetara sarrera eta bazkaria-
rengaitik (Kultuko bazkide izanez gero, 25 euro).
Izena emateko edo informazio gehiago eskatze-
ko Arrate Kultur Elkartera jo daiteke edo, beste-
la, telefonoz deitu honako zenbakietako batera:
943202299 edo 626984472.

Ekainberrira Kulturekin

Udalak, Hezkuntza Es-
parruak eta Tolosako
Ekinbide Etxeak anto-

latuta, XVI. Musikaldia izango
da urriaren 27an hasi eta aza-
roaren 2a bitartean. Ohikoa
denez, Tolosan munduko

abesbatzik onenak bilduko di-
rela aprobetxatuta, horietako
batzuk Eibarren entzuteko au-
kera izango da: Erresuma Ba-
tutik ailegatuko dira Chantage
abesbatzeko kideak, hilaren
27an; hurrengo egunean, be-

rriz, Audite Chamber Choir
(Finlandia) taldekoen txanda
izango da; azaroaren 1ean Ka-
taluniako Cors Amics de La
Unió abesbatzaren emanaldia
izango da eta, aurtengo ema-
naldiak agurtzeko, Errusiako
Vdochnovenije haurren abes-
batzak emango du kontzer-
tua. Emanaldi guztiak Coliseo
antzokian izango dira,
20.30etan eta sarrerak euro bi
balioko du (aldez aurretik ohi-
ko bideei jarraituta erosteko
aukera izango da).

Musikaldiak lau kontzertu ekarriko dizkigu

MMaarrttiittzzeenneeaann eeggiinnddaakkoo jjaaiiaallddiiaarreenn aauurrkkeezzppeennaarreenn uunneeaa..
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l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

TABERNA BIDEBARRIETA, 1
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Eibarko Udalak, Euskara
Biziberritzeko Plan Nagu-
siaren barruan, ikastaroa

antolatu du ikastetxeetako jan-
geletan lanean diharduten
zaintzaileentzat,  umeen artean
euskararen erabilera sustatze-
ko orientabideak eta jarraibide-
ak izan ditzaten, eta eurekin
jolasean euskaraz jarduteko jo-
lasak ikas ditzaten. Euskara Ba-
tzordetik aditzera eman dute-
nez, “jolas orduetan umeen ar-
tean euskararen erabilera sus-
tatzea oso garrantzitsua da
haurrek euskara maila egokia
lor dezaten. Hizkuntza ezagutu
arren erabiltzen ez bada ez bai-
ta hizkuntza hori zeharo men-
peratzen”. 

Ikastaroen arduradunen ber-
betan, “oso erantzun ona izan
du deialdiak. Guztira 50 izen-
emate jaso ditugu eta benetan
poztekoa da azaldu duten inte-
resa, interesaren atzean moti-
bazioa eta, beraz, inplikazioa
ere badagoelako”. 

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

taro gelan, 10.00etatik 11.30-
etara. B taldekoek toki eta or-
du berean jasoko dituzte esko-
lak, baina eguenetan (urriaren
16an, 23an eta 30ean eta aza-
roaren 6an).

KKaalliiaann JJoollaassiiaann
Horrez gain, eta lagunartean

eta familiartean jolasean lagu-
nekin eta gurasoekin euskaraz
jarduteko ohitura bultzatzeko,
hiruhileko bakoitzean pare bat
jolas aukeratzen dituzte, herri-
ko ikastetxe guztiekin adostu-
ta, ikastetxeko jolas orduetan
5-7 urte bitarteko umeekin jar-
duteko. Bestalde, eskolaz kan-
po umeek familiarekin ere jo-
lasteko aukera izan dezaten,
gurasoei jolas horien gaineko
azalpenak ematen dizkiete fo-
tokopia bidez. 

Eta, programarekin amaitze-
ko, ikasturte amaieran Kalian
Jolasian jardueraren bidez jolas
horiek kalera aterako dituzte,
denak elkarrekin jolasteko.

Eskola-jangeletako beharginentzat 
euskara ikastaro arrakastasua

Eguaztenean hasi zen …eta kitto! Euskara
Elkarteak Berbetan programaren barruan
antolatutako abalorio ikastaroa. Hamabost

lagunek eman dute izena ikastaroan, denak an-
drazkoak eta adin tarte zabala hartzen dutenak.
Ikastaroaren lehen egunean belarritakoak eta
gantxoak egiten jardun zuten eta datozen egu-
netan, berriz, lepokoak, pultserak eta beste hain-
bat pitxi egingo dituzte ikastaroan parte hartzen
dihardutenek, abalorioak eta fimoa erabilita.
Eguaztenetan 19.00etan izango den ikastaroan,

eskulanetan trebatzeaz
gain, euskaldun berriek
euskeraz berba egiteko
erraztasuna hartzeko au-
kera izango dute. Izan
ere, Berbetan programa-
ren helburua hori da, eus-
kaldun berriak eta zaha-
rrak elkartuta, berba egi-
teko erraztasuna lantzea.

IIzzeenn--eemmaatteeaa zzaabbaalliikk
Ikasturte honetan beste hainbat ekimen garatu-

ko dira, helburu berberari jarraituta: azaroan sukal-
daritza ikastaroa emango du Jose Mari Artolazabal
sukaldariak (Gabonetarako menua prestatzen ira-
katsiko 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. Eus-
kaldun berri zein zaharrek ateak zabalik dauzka-
te, taldeetako batean parte hartzeko. Izena ema-
teko edo informazioa eskatzeko 943200918 te-
lefono zenbakira deitu edo zuzenean …eta ki-
tto!-ra joan daiteke (Urkizu, 11 solairuartea).

Hasi da abalorio ikastaroa

GGaannttxxooaakk eettaa bbeellaarrrriittaakkooaakk eeggiitteenn jjaarrdduunn zzuutteenn 
lleehheenn ssaaiiooaann..
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Berbetan ikasten jardun
dot azkenengo urtebe-
tian eztarriko arazuak di-

rala eta. Bueno, esateko mo-
du bat da. Logopeda batekin
ibili naiz egoki berba egitten
ikasteko ariketak lantzen.
Emon zestazen azalpenen ar-
tian lehenenguetarikua pixkat
tonu altutxuaguan berba egin
bihar nebala izan zan eta ho-
rrekin batera berbak goittik
beherako amaieriakin barik
behetik gora amaittu bihar ni-
ttuala esan zestan. Ma-ha-iaa.
Berbian azkenengo bokal hori
gorutz egin bihar nebala eta
ez beherutz. 

Lehengunian Maitekin ber-
ba egin neban. Maite ez da fi-
lologua, baina honen inguru-
ko teorixa oso egokixa plan-
teau zestan. Berak be ba ei
dakaz eztarriko arazuak. Berak
be tonu bajuegixan berba egi-
tten ei dau. Gaztelanian eragi-
ñez euskarazko tonua galtzen
garela eta horrek ekarri des-
kuzela arazuak diño. Badakit
beste faktore batzuk be bada-
rela, baiña arrazoirik ez jako
falta. Azalpentxo batzuk
emon zestazen eta berihala
konturatu nitzan arrazoia ze-
kala! Gaztelaniaz (estanda-
rrian) askoz tonu lauagua era-
biltzen da, monotonuagua.
Me-sa, ca-mi-sa. Ezin konpa-
rau behintzat euskarazko doi-
nu kantarixakin (kostako ber-
beta kantarixa, Eibarko doiñu
berezixa...). Gaur egun doinu
kantari hori gaizki ikusitta da-
guala gaztelaniaz eta euska-
ran be eragiña dakala uste
dau Maitek. Hau da markia!
Gaztelania ote da nere eztarri-
ko arazuen eragille?

OOhhaarrrraa:: ez da erreza doiñuak
idatziz azaltzia geró!!

Berbetan ikasten

AAiinnttzzaannee
AAggiirrrreebbeeññaa

S
IL

B
IA

H
E
R
N

A
N

D
E
Z



-- ‘‘BBaarrnnee iirruuddiiaa’’ ttiittuulluuaa ddaarraa--
mmaa TTooppaalleekkuuaann aauurrkkeezztteenn
dduuzzuunn eerraakkuusskkeettaakk.. ZZeerr iirraa--
ddookkii nnaahhii dduuzzuu iizzeenn hhoorrrree--
kkiinn??

Hitz-jokoa da. Portalean
egin nuen aurreko erakusketa
Eibar hiriaren gainean zebile-
nez, hainbeste horma, ze-
mentu eta abarrekoak margo-
tzeaz kokoteraino nengoen.
Horrela, gaia aldatzea pentsa-
tu nuen. ‘Larrua harriaren
kontra’ filma oinarri hartuta,
giza-figurarekin hasi naiz. Be-
rezitasun handiena, ikuslea-
rentzako jolasak daudela da,
9 argazki eta 9 margo aurkez-
ten baititut.
-- ZZeerrggaaiittiikk ttaarrtteekkaattzzeenn ddiittuu--
zzuu bbeeddeerraattzzii aarrggaazzkkii eettaa bbee--
ddeerraattzzii mmaarrggoo??

Jolas bat bezala planteatzen
dut. Binaka kokatzen ditut,
hau da, argazki bakoitzeko
margo bat eta alderantziz.
Azken finean, gorputzeko
atalak dira, baina hauek ikus-
tean errealitatearekiko erre-
flexioa galdu egiten duzu,
izan ere, begi bat ikusten ba-
duzu, eta begi horrek metro
erdi badauka, ba pentsa. Mo-
delorik ez daukadanez, ger-
tuko gauzekin egin behar
izan ditut lanak, eta nire
emaztearen eta nire gorpu-
tzaren atalak dira lanetan
agertzen direnak. Bestetik,
beti egon da liskarra margo-
laria edo argazkilaria zarela
esateko, horrela, muga hori
apurtu nahi izan dut, eta elka-
rren arteko gauza amanko-
munak azpimarratu. Izan ere,
argazki bati trataera piktori-

koa eman diezaiokezu ‘Pho-
toshop’-en bitartez, eta mar-
go bati trataera fotografikoa
eman diezaiokezu. Sortzailea
baldin bazara, berdin da zer
tresna erabiltzen duzun, pu-
blikoari eskaintzen diozun
hori baita garrantzitsuena.
-- ZZeerr sseennttiittzzeenn zzaarraa ggeehhiiaaggoo::
aarrggaazzkkiillaarriiaa eeddoo mmaarrggoollaarriiaa??

Sortzailea sentitzen naiz,
komatxo artean. Orain arte,
margolaritza landu dut gehien
bat, baina betidanik gustatu
zait argazkigintza.
-- NNoollaa lloorrttzzeenn dduuzzuu zzuurree llaa--
nneettaarraakkoo iinnssppiirraazziiooaa??

Egunerokotasunetik eta ger-
tuen ditudan gauzetatik. Era-
kusketa hau, laburbilduz, izan
daiteke pertsona baten proze-
sua, jaikitzen denetik bere le-
hen ordu erdia. Nora zoaz?
Dutxaten zara, hortzak garbi-
tzen dituzu eta abar. Azken fi-
nean, koadro eta argazki guz-
tiek horrekin zerikusia daukate.
-- ‘‘HHaarrrroobbii’’ oonnaa ddaauukkaa mmaarr--
ggoollaarriittzzaakk EEiibbaarrrreenn??

Eibarren seguru baietz, eta
baita inguruko herrietan ere,
Debabarrenean. Herriko ‘ha-
rrobiaren’ egoera oso ona de-
la esan dezaket. Ni Eibarko
Artisten Elkarteko kidea naiz
eta esan dezaket ‘harrobia’
badagoela. Hor daude beti
ospetsuak izan diren batzuk,
Kareaga tarteko, eta baita ba-
lore berri batzuk ere: Alberto
Rementeria. Azpilikueta, Laz-
piur eta abar. Arte Ederretan
kolonia eibartar bat sortu dela
esan daiteke. Hori eta Beni-
dormen Kalbetoi kalea izatea,
antzerako.

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.

AANNGGEELL GGUUEENNAAGGAA,, AARRTTIISSTTAA::
““KKoolloonniiaa eeiibbaarrttaarrrraa ssoorrttuu

ddaa AArrttee EEddeerrrreettaann””
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BBiikkootteeeenn aarrtteekkoo hhaarrrreemmaanneenn iinngguurruukkoo aannttzzeezzllaannaa ttaauullaarraattuukkoo
dduuttee PPeennttaacciióónn ttaallddeekkoo aakkttoorreeeekk ggaauurr CCoolliisseeoo aannttzzookkiiaann,,
2200..0000eettaattiikk aauurrrreerraa.. 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.

AAnnsseellmmoo AArrrriieettaa MMuurroo aabbaaddee--
aakk bbeerree aazzkkeenn lliibbuurruuaarreenn aauurr--
kkeezzppeennaa eeggiinnggoo dduu uurrrriiaarreenn
2233aann,, eguenean, 19.30etan: ‘El
hambre en el mundo, fracaso
social del cristianismo históri-
co’. Portaleko areto nagusian
izango da aurkezpena eta egile-
ak berak azalduko ditu bere la-
naren nondik norakoak.

Antzerkia gaur Coliseoan

EEgguunnoottaann eerraakkuusskkeettaa ggaarrrraannttzziittssuu bbii ddaauuddee mmaarrttxxaann PPoorrttaalleeaann..
Batetik, erakusketa aretoan Koldo Etxebarriaren koadroak ikusteko
aukera izango da urriaren 26ra arte, ohiko ordutegian: martitzene-
tik domekara, 18.30etatik 20.30etara. Eta 5. pisuan, Armagintza-
ren 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.

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

Erakusketak Portalean

Liburu aurkezpena
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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.

eguraldia

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

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

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

Agenda
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barixakua
17

LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000//1144..0000 eettaa 1177..0000//
2211..0000..-- Eibarko liburu eta
disko azoka. Untzagan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..0000..-- ‘Mujer busca hom-
bre (que aún no existe)’, Pen-
tación taldearekin. Sarrera:
22 euro. Coliseoan.

EERRRRAABBAALL JJAAIIAALLDDIIAA
2222..1155..-- Antonio Vega eta Yu-
ri Gagarin Trio. Herri Antzo-
kian (Elgoibar).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Grupo de Riesgo (Va-
lentzia) eta Katamixarrak (So-
raluze). Tallarra gaztetxean.

DDAANNBBAAKKAA
2222..3300..-- Danbaka III. Musika
Lehiaketa: Mery May, Damu-
dot, The 5 Twisters eta Ymo-
tek. Sarrera: 5 euro. Espaloia
Kafe Antzokian (Elgeta).

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

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

domeka
19

NNAAFFAARRRROOAA OOIINNEEZZ
0099..3300..-- Nafarroa Oinezera joa-
teko autobusak. Egogainetik.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Usartza Txistulari Ban-
daren kontzertua. Untzagan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- ‘Kung-fu panda’. Sa-
rrera: 2’50 euro. Amaña kul-
tur aretoan.

EERRRRAABBAALL JJAAIIAALLDDIIAA
2222..3300..-- The Commitments.
Espaloia Antzokian (Elgeta).

UUrrrriiaarreenn 1199rraa aarrttee

Angel Guenagaren margo-argazki
erakusketa. TTooppaalleekkuuaann..

UUrrrriiaarreenn 2266rraa aarrttee

Koldo Etxebarriaren margo
erakusketa. PPoorrttaalleeaann..

Jose Luis Urbietaren margo
erakusketa. UUnnttzzaaggaa JJuubbiillaattuu EEttxxeeaann..

UUrrrriiaarreenn 3311rraa aarrttee

Pedro Arriolaren argazki erakusketa.
PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnnaann..

Ander Larrazaren argazki
erakusketa. KKlluubb DDeeppoorrttiibbooaann..

Ion Galdosen argazki erakusketa.
EEll AAmmbbiiggúú ttaabbeerrnnaann..

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

AAbbeenndduuaarreenn 1155eerraa aarrttee

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

AArrmmaaggiinnttzzaarreenn MMuusseeooaann..

eerraakkuusskkeettaakk

eguena
23
IIKKAASSTTEENN

1100..3300 eta 1166..0000..-- Nekazari-
tza ekologikoaren inguruko
ikastaroa. Portalean. 
1111..0000..-- Pintura erromani-
koa. Irakaslea: Cristina Ayu-
so. Helduen Irakaskuntzara-
ko Zentroan (Isasi). 
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz. En-
tsegua. San Andres elizako
lokaletan.

LLIIBBUURRUUTTEEGGIIAA
1177..3300..-- ‘Familiak ere konta-
tzen du’ programa. Umeen
Liburutegian.

IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN
1199..1155..-- ‘Basetxea’. Aurkez-
lea: Urko Aristi. Arrate Kultur
Elkartean.

LLIIBBUURRUU AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1199..3300..-- ‘El hambre en el
mundo. Fracaso social del
cristianismo histórico’ libu-
ruaren aurkezpena, Anselmo
Arrieta egilearen eskutik.
Portalean.

Dirulaguntzak

Enfocan II. Argazki Lehiaketa.
2009ko CAN-eko egutegirako argazki-lehiaketa.
3.000 euro. UUrrrriiaarreenn 1177rraa aarrttee,, www.can.es.

Sanandresak 2008 Kartel Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: uurrrriiaarreenn 2233rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.

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

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

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

Lehiaketak

martitzena
21

IIKKAASSTTAARROOAA
1100..0000..-- ‘Espainiako pintura:
Greco, Velázquez eta Goya’
ikastaroa. Portalean.

EEIIBBAARR ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘Casual day’ (Zuz:
Max Lemcke). Sarrera: 3’50
euro. Coliseoan.

eguaztena
22
MMAAGGIIAA

1188..0000..-- Marcos Ortega ma-
goaren magia eta umore
ikuskizuna (adin guztiak). Sa-
rrera librea. Caja de Nava-
rran (Errebal, 22).

zapatua
18
BBAAZZKKAARRIIAA

1144..3300..--..-- 1953an jaiotakoen
bazkaria. Arrate Hotelean.

IIPPUUIINN KKOONNTTAALLAARRIIAA
1188..0000..-- ‘Kamishibai’, Japo-
niako ipuin laburrak. Umeen
liburutegian.



hildakoak

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

farmaziak
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)

agendA
25

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.

......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo

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

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

SSUUDDOOKKUUAA

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa

9 3 2
5 1 7 8

6 1
6 2 4
5 1 4 9 2

5 7
7 5 6 2

7 9 4
2 6 1 8 3

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

aauurrrreekkooaarreenn eemmaaiittzzaa

ddeennbboorraappaassaakk

untzaga
“Vicky Cristina Barcelona”

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…

ZUZENDARIA: Woody Allen
AKTOREAK: Javier Bardem, 
Patricia Clarkson, Penélope Cruz,
Scarlett Johansson...

- 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.

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

SSaallggaaii
ANTZERKIA: ‘‘MMuujjeerr bbuussccaa
hhoommbbrree qquuee aaúúnn nnoo 
eexxiissttee’’. Urriak 17,
20.00etan.
ZINEA: ‘‘CCaassuuaall ddaayy’’.
Urriak 21, 21.30etan. 
MUSIKA: AAiinnttzziirroocckk.
Urriak 25, 19.00etan / 

LLaasstteerr ssaallggaaii
CChhaannttaaggee (Britainia 
Handia). Urriak 27,
20.30etan / 
AAuuddiittee (Finlandia). 
Urriak 28, 20.30etan /
CCoorr AAmmiiccss ddee llaa UUnniioo
(Katalunia). Azaroak 1,
20.30etan / 
VVddoocchhnnoovveenniijjee. 
Azaroak 2, 20.30etan.

ssaarrrreerreenn ssaallmmeennttaa
((CCoolliisseeoo))

coliseo
“Casual day”

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…

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

amaña
“Kung fu panda”

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…

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

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

Zorionak, MIKEL (astelehenian hamar 
urte beteko dittuzu) eta UNAI (bost 
egin zenittuan udan). Musutxuak 
famelixa eta lagunen partetik.
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tt oo l Emakumea eskaintzen da umeak zain-

du eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erro-
pa plantxatzeko. Tel. 606-276630. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko.
Tel. 638-338810.
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 616-
822781.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
670-704332.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile edo kamarera lanetarako. Tel.
688-645533.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak 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.
lEnpresa Zientzietan lizentziatuak Mate-
matikak eta Kontabilitate klaseak ematen
ditu. Tel. 657-771496. Gloria.
l Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko la-
netarako. 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 zain-
du eta etxeko lanetarako. Tel. 635-
354805.
l Neska euskalduna eskaintzen da umeak
eskolara eramateko. Tel. 943-127214. Ja-
nire.

ETXEBIZITZAK
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653-
733357.
l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eiba-
rren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662-
182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta ko-
mun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685-
751891.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igo-
gailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Pisua behar da alokairuan. Tel. 662-
092613.
l Bustindui kalean pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara-
rekin. Berriztuta. Bizitzera sartzeko mo-
duan. Dena kanpora begira. Tel. 654-
971292.

SALEROSKETAK
l Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 mar-
kakoa. Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.
658-757851. 
l Autorako irratia salgai. Kenwood mar-
kakoa. 4’35 watioko potentzia + sei CD-
rendako kargadorea. 50 euro. Tel. 618-
120339. 
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082. 
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bi-
koa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637-
528992. 
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdi-
nak). Egoera onean. Tel. 645-007388.

Iragarkiak ipintzeko: 
943-200918 (Marisol).

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

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

Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

AUTOAK
l Iveco Daily 35-S11 furgoneta salgai.
2800 Turbo motorea. 2001ekoa. Tel. 607-
393114.
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.

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-Ba-
rakaldo 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. 685-
726213.

l Aerobic-eko monitorea behar da Men-
daron klaseak emateko astelehen eta
eguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.
lurdesrodri@hotmail.com
l Alemanierazko klase partikularrak eta
pertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.
647-275374.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662-
256289. Silbia.
l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943-
701850.
l Emakumea eskaintzen da etxeko lane-
tarako. Tel. 636-049090.
l Neska eskaintzen da orduka edozein la-
nerako. Tel. 617-942407.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662-
256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase parti-
kularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du edo ikastolara eramateko. Tel. 943-
700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubila-
zioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore mo-
duan lan egiteko. Tel. 649-630561.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
l Neska eskaintzen da tabernak garbitze-
ko. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikaskete-
kin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696-
659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-
435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.

LANA
l Sukaldaria behar da, esperientziarekin.
Tel. 943-206868.
l Neska eibartarra eskaintzen da goizez
umeak eskolara eramateko. Tel. 646-
369330.
l Neska eskaintzen da arratsaldez eta as-
teburuetan garbiketa lanetarako. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 650-034445.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lanetara-
ko. Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.
671-972733.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goize-
ko 09.30etara. Tel. 699-813826.
l Euskeraz ulertzen duen emakumea es-
kaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943-
202908.
l Neska euskalduna eskaintzen da garbi-
keta lanak egiteko. Tel. 687-114707.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.
Tel. 662-256289. Silbia.
l Mutila eskaintzen da lorezain moduan
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 680-838639.
l Gela hotzean jarduteko pertsona (go-
zogintza nozioekin) eta sukaldari lagun-
tzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679-
950907.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.
Justina.
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BESTELAKOAK
l Urrezko pultsera aurkitu zen urriaren
2an Urkizu inguruan, Lucia izenarekin. Ja-
beak zenbaki honetara deitu dezake. Tel.
630-810099.
l Brotxea aurkitu zen irailaren 22an Tori-
bio Etxebarria kalean. Jabeak arratsaldez
deitu dezake. Tel. 943-206672.
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