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Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egiten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.
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("...eta kitto!”k ez du
bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

EIBARKO
UDALA

ENTZUTEKUAK ENTZUN.- Egundokoak entzun. “Hala ta guzti be, Gautxoriak entzun zittuan entzutekuak”.
ENTZUTE HANDIKO.- Ezaguna, famatua. “Bera zan entzute haundikua Espaiñia guztian”.
ENTZUTE LABURREKOA.- Gutxitan entzundakoa, ezagunegia ez dena. “Baso-Jauna, Goierri aldietan izan bihar eban; entzute laburra dau ba Eibarren”.

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA

eskutitzak

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

ORDU ALDAKETA ASTEBURUAN

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

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Burmuineko endekatze-gaixotasuna da medizina
zientzien erronka nagusia gaur egun. 115 eta 120 urte
hartu dezakezunean, lehen arazo nagusiena bihotzaren
erantzunean izango zela pentsatzen bazen ere, orain
badakigu arazo larrienak burmuinak emango digula”
(Valentin Fuster, sendagilea)

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

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-X-24
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autuan
ESPERIENTZIA ESKOLA
Azaroaren 7an ekingo dio ikasturteari Debabarreneko Esperientzia Eskolak, aurreikusita zegoena
baino aste bi geroago. Horregatik, norbaitek interesa izanez gero, azaroaren 6ra arte izango du matrikula egiteko aukera. Horretarako, edo informazio
gehiago eskatzeko, 695788936 telefono zenbakira
deitu edo esperientziaeskola@adindu.com helbidera idatzi daiteke.
…ETA KITTO!KO LOTERIA SALGAI
Euskara Elkarteak Gabonetako Loteria atera du.
30.182 zenbakiaren eramaleak 2’5 euro jokatuko du
Madrilen abenduaren 22an egingo den zozketan eta
0’5 euroko donatiboa emango dio elkarteari. Horrez

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

Teolentzero
ERREBAL PLATAFORMAREN WEBGUNE BERRIA
Webgune berria aurkeztu du Errebaleko plataformak. Errebal Center proiektuaren inguruan dituzten
kezka guztiak, orain arte proiektuak izandako ibilbidea eta Errebalek dituen irregulartasunak zalatzen
dituzte errebal.com webgunean.

Hitza Hitz ekimena aurkeztu dute
ebabarrenako EAJ, EA,
EB eta Aralar alderdietako ordezkariek Hitza
Hitz izeneko ekimena aurkeztu
zuten aurreko barixakuan, Elgoibarko Kultur Etxean. Euskal
Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimen gisa aurkeztu zuten Hitza Hitz eta Ibarretxe Lehendakariak urriaren
25erako iragarritako herri-kontsultari elkartasuna adierazteko
sortu dute: “Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz onartu
zuen Legearen arabera, egun
horretan, euskal herritarrei kontsulta egitea iragarrita zegoen.
Gerora, Espainiako gobernuak
honen kontrako helegitea jarri
zuen, eta, azken muturrean,
Auzitegi Konstituzionalak debekatu egin zuen”. Aipatutako
alderdietako ordezkariek Hitza

D

Lehendakariaren herri-kontsultari elkartasuna adieraztea dute helburu.

Hitz lelopean, Gernika eta Gasteiz arteko toki zehatzetan biltzera deitu dituzte herritarrak.
Biharko ekimenean, ‘Euskal’,
‘Herria’, ‘Bakea’, ‘Bai’, ‘Erabakia’ eta ‘Bai’ hitzak osatuko dituzte. Topaguneak, berriz, Gernika, Amorebieta, Durango,
Urkiola, Legutio eta Gasteiz

izango dira. Gipuzkoarrak Legutiora (Araba) joatera deitu dituzte, 11.00etatik aurrera ‘Erabakia’ berba osatzeko; autobusak 09.30etan irtengo dira
Ego-Gainetik eta 13.00etan
izango da buelta. Informazio
gehiagorako, 943-120616 telefono zenbakian.

Armeria Eskolaren mendeurrena

M

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

ospatzeko ekitaldiak prestatzen joateko lantaldea eratu dute. Orain egun batzuk izan zuten lehenengo bilera eta, besteak beste, José Luis Novoa ikastetxeko zuzendaria, Jesús Maria Larrañaga (1972-82 bitartean zuzendaria izandakoa),
Miguel de los Toyos alkatea, Teknikerreko zuzendari Alex Bengoa, Ikasle Ohien Elkarteko José Mari Ulazia eta Mikel Urizarbarrena bezalako
ikasle-ohiak elkartu ziren. Armeria Eskola
1912an sortu zen, Eibarko Udalaren eta hainbat
herritar eta enpresariren eskutik, sasoiko industriak zuen espezializazio premiari nolabait erantzuteko. Lehenengo promozioak 1915. urtean
amaitu zituen ikasketak eta harrezgero
12.000tik gora ikasle hartu ditu eskolak.

eoren ipuinen itxura
hartzen diot bere blogari. Teo Zirkoan edo
Teo Eskolan antzera, Patxi
Arabako bodegan edo Patxi
Erisonon gustura irakurtzen
ditut. Bai, azkeneko ipuina
Patxi Eibarren izan da. Atsegin ditut Teopatxiren ipuinak, toki batetik bestera pozik ibili ohi da-eta. Gainera,
Olentzero moduko bat da
bera; bere bisitak non, opariak han. Teolentzero, beraz.
Eibarren ere utzi digu bere
oparia, eta ez nolanahikoa:
ospitalea. Ospitaleak gure
harremanetatik urrun bai,
baina distantziaz gertu nahi
izaten ditugu. Eibartarrok ez
dugu ulertzen Mendaroraino joan behar izatea esginze bat diagnostikatzeko.
Teolentzerok agindu digu
Eibarren Ospitalea izango
dugula, baldin eta Lehendakari izango bada, noski.
"Zuk eman botoa, eta nik
Ospitalea emango dizut", ez
dirudi oso prezio garestia.
Halere, nahiko nuke entzun
Teolentzerok hori proposatuko duela Lehendakaritza
lortu gabe ere. Izan ere, alderdiek gobernatu gabe ere
proposatu ditzakete gauzak. Nik Patxi, Ibarretxe, eta
behar izanez gero Basagoiti
ere babestuko dut Eibarrek
ospitalea izan dezan. Baina
dagoeneko desilusio handiak izan ditut (Errebal, besteak beste). Sanpedrizatu
egin naiz, ez baitute sinisteko meriturik egin. Ikusi arte
ez dut sinistuko. Teo ipuina
da, eta Olentzero... Olentzero denok dakigu nor
den. Sanpedrok ez du sinisten, baina aurreratzen du:
oparia jasotzen baldin badu,
publikoki eskerrak emango
dizkio ipuin pertsonaia konbinatu honi.

T

Josu
M en di k ut e
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Danon ahotan
Eibarren ospitala egingo dutela dio Lópezek
atxi López PSE-EE alderdiko
idazkari nagusiak Eibar eta
inguruak bisitatu zituen aurreko asteko eguenean. Bisitaren
helburua, Gipuzkoari eragingo
dioten proposamenak bertako ordezkariekin aztertzea izan da eta,
horretarako, besteak beste, Jesus
Egiguren PSE-EEko presidentearekin, Iñaki Arriola Gipuzkoako
PSE-EEko idazkari nagusiarekin,
Rodolfo Ares PSE-EEko koordinakuntza eta antolakuntza idazkariarekin, Isabel Celaa
PSE-EEko gizarte politiketerako idazkariarekin, Jose
Luis Vallés senadorearekin eta Miguel de los Toyos
Eibarko alkatearekin elkartu zen.
Alderdi sozialistako ordezkariek bisitatu zuten
lehenengo tokia Eibarko Uni BHI ikastetxea izan
zen eta, ondoren, Armeria Eskolara joan ziren.
Handik Azitaingo industrialdera abiatu ziren,
Teknikerren polo teknologikoaren obrak nola doazen ikustera. Arratsaldean, berriz, Elgoibarko
IMHra egindako bisitarekin amaitu zuen aurreikusitako bisita-programa. Lehendakarigaiak Unira egindako bisitan bertako proiektuekiko interesa erakutsi zuela azaldu dute ikastetxeko arduradunek: “Ikasgelak eta bestelako instalazioak ikusi zituen, irakasten diren ikasgaien inguruko galderak egin zituen eta gure zikloen egoeraren gainean berbetan jardun zuen”.

P
“Crime time”
ure errutinaren parte
dugu telebista, eta nolabait gure errutina eta
bizimodua islatzen dituelako
dugu hain gertukoa. Horregatik ere izango da naturaltasun osoz barneratzen ditugula pantaila txikiak bidaltzen dizkigun mezu eta irudiak. Baina, benetan trasmititzen zaigunaz hausnarketa
egiteko denbora eta gogo
falta ere badakar naturaltasun horrek gure kaltetan.
Oharkabean sarritan.
2002an tarte informatiboaren %7 eskaintzen zitzaien
istripu eta “suceso” moduan
ezagutzen ditugun kontuei;
2006an, %18 ere gainditzen
zuen kopuruak. Eta dudarik
barik azken boladan joera
hori goraka doa. Dagoeneko
“prime time”ari “crime time”
esaten dionik ez da falta.
Munduan eta gure etxebarruan gertatzen dena ezagutzeko eskubidea du herritarrak, eta publikoak eskatzen duena eskaintzeko eskubidea komunikabideek.
Bale, betiko eztabaida! Informazioa eta morboaren arteko desberdintasunez aritzera
ere pasa gintezke gero...
Kontua da ni ez naizela
harritzen telebistako eguneroko menuarekin eta, egia
esan behar badut, interneten
mezu bat bota, ez dakit zenbat ikaskide erail eta gero
bere buruaz beste egiten
duen gaztearen albistearekin
ere ia ez naiz harritzen. Ezta
handik gutxira beste batek
gauza bera modu berean
baina beste leku batean imitatu duenean ere. Akaso
“nik handitan serial killer izan
nahi dut!” trankil esaten
duen umearen ideia ere normal jasoko dugu laster.
Unibertsitateko lagun batek hauxe idatzi zidan behin
karpetan: “Telebista oso hezigarria dela uste dut. Norbaitek pizten duenean liburu
bat irakurtzera joaten naiz”
(Groucho Marx).

G

(KAZETAR IA )
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Ospit al be rr ia
Debabarrenean egindako bisita aprobetxatuta,
Lópezek prentsaurrekoa eskaini zuen. Besteak
beste, gogor kritikatu zuen Eusko Jaurlaritzak Erisonorentzat dirurik eman ez izana: “Espainiako
gobernuak 4 milioi euro eman ditu eta datorren
urteko aurrekontuaren barruan beste 1’5 milioi euro emotea aurreikusten du. Foru Aldundiak datozen 3 urteetan milioi bi euro emateko asmoa dauka. Eta Eusko Jaurlaritzak, ordea, ez du euro bakarra eman gure industriak lehiakorra izateko behar
duen proiektu honentzat”. Horrez gain, eta Mendaroko Ospitala dagoen eskaria asetzeko dituen
arazoak ikusita, Eibarren egonaldi laburretarako
ospitala eraikitzeko konpromezua hartu zuen.

Psikoestimulazio tailerrak Afagirekin
fagi Alzheimer gaixoen senitartekoen elkarteak gaitza dutenen psikoestimulazioa lantzeko tailerrak antolatu ditu. Taile-

A

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

adituak direnek gidatuko dituzte saioak. Antolakuntza lanak errazteko asmoarekin, antolatzaileek interesa dutenei
dei egiten diete eurekin harremanetan ipintzeko. Horrez
gain, martitzenero Ardantzako
egoitzan 15.00etatik18.00etara gaitzaren inguruko informazioa eta laguntza eskaintzen
dutela gogoratu nahi dute, aldez aurretik hitzordua eskatuz
gero (943297118 telefono
zenbakira deituta).

Made in Aspace
arun-paralisia dutenen alde lan egiten
duen Gipuzkoako Aspace-k, elkarteak
kideek egindako otarrak salgai ipintzeko
kanpaina ipini du martxan: aipatutako gaitza duten probintzia osoko 200 bat lagunek egunero
otarrak egiten dituzte, eskuz, elkarteak dituen
egoitzetan eta kanpainaren helburua produktu
horiek salgai ipintzea da. Izan ere, gaur egungo
martxan urtean 5.000 piezatik gora sortzen du-

G
LEIRE ITURBE

I z a r o Au le st i ar te

Patxi Lopezek eta PSE-EEko hainbat agintarik
Uni eta Erisono bisitatu zituzten Eibarren
eta IMH Elgoibarr en.

te Aspaceko kideek eta orain arteko saiakerak
motz geratu dira produkzio osoari irteera emateko. Horregatik, Foru Aldundiko Gizarte Politiketarako sailarekin eta Kutxarekin elkarlanean,
‘Made in Aspace’ marka sortu du Aspacek eta
bere produktuak Eibarko bere egoitzan (Argatxan) erosteko moduan ipini dituzte. Eskaintzen
dituzten otarren artean tamaina eta erabilera ezberdinekoak aurkituko ditu erosleak.
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Jendez gainezka zeguan Urkuxuko parkian, Sebastian Lizaso eta Maialen Lujanbio bertsolarixekin
jardun zeban Tomasita Quiala Kubatik etorrittako kantu inprobisatzaille edo repentistiak.
Eurua txanpon barrixa martxan ipini bihar zalaeta, 30 laguneko taldia ikastarua jasotzen hasi
zan. Eudelek bultzatutako Euroform ikastaruan euruari buruzko zalantzak guztiak argittu zittuezen.
Debabarrenako suhiltzaillien parke barrixa
abendurako ipini zan martxan, hainbat aldaketarekin. Ordura arteko boluntarixuekin batera,
suhiltzaille profesionalekin hasi zan lanian.
Gure eskualdian 400 denda inguru galdu ziran hamarkada hartan, eta 1.400 izatetik 1.000 inguru izatera pasau ziran. Jaitsiera haundixena janari denden arluan emon zan, jantzidenden aurretik.

Odol-emaileak Arraten batuko
dira domekan
rteroko moduan, Debabarrena eta Debagoienako
odol-emaileak
Arraten batuko dira, elkarrekin
bazkaldu eta 25, 40 eta 50etik
gora donazio egin dutenei
oroigarriak banatzeko. Domekarako ipini dute hitzordua:
12.30etan meza izango da
Arrateko santutegian eta, ondoren, 14.30etatik aurrera Kantabria jatetxean bazkalduko dute. Domekan elkartearen errekonozimendua jasoko dutenen
artean 27 eibartar daude: horietatik hamazortzik 25 donazio

U

egin dute, lagun batek 40 aldiz
eman du odola eta beste zortziek, berriz, 50 donazio edo
gehiago egin dute.
Horrez gain, Gipuzkoako
Odol Emaileen Elkarteak kanpaina abiarazi du, odol-emaile
berriak elkartera erakartzeko
asmoarekin. Hainbat herritan
egingo den bezala, Eibarren
ere kartelak eta bestelako informazioa zabalduko dute, hamabostean behin Pagaegi kaleko
lokalean egiten diren odol-ateratzeetara joatera animatzeko.
Batez ere gazteengana (35 ur-

Iazko bilkuran parte hartu zuen odol-emaileen taldea.

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

ailegatzea espero dute. Munduko Osasun Erakundeak ezarritako kopuruaren arabera, gizartearen premiak asebetetzeko mila biztanleko eta urteko
50 odol-emaile egon beharko
litzateke eta Eibarren 26’4
emaile dago mila biztanleko.

24.000 euro gehiago Museoarentzat
ibarko Armagintzaren Museoak
24.000 euroko dirulaguntza jasoko
du Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, hainbat jarduerari bultzada emateko
asmoarekin. Besteak beste, egunotan martxan dagoen Euskal Festen inguruko eraskusketari, Museon Egunaren antolaketari
eta Armagintzaren Museoaren bigarren
zatia zabaldu ahal izateko egiten diharduten ikerketa-lanei laguntzeko asmoarekin
eman dute dirulaguntza. Kopuru horri
14.000 euro gehitu behar zaizkio, arlo turistikoan Museoa ezagutzera emateko pro-

E

mozioari laguntzeko beste dirulaguntza
hori jasoko dute-eta. Orain gutxi Diputazioak zehaztutako laguntza bi horiei, aurretik Eusko Jaurlaritzak hitzartutako 180.000
euroko beste bat gehitu behar zaie.
Mer c h an d is i n g - a
Bestalde, eta Museoaren irudia ezagutzera emateko ahaleginari erantzunez, Museoko arduradunek lehiaketa deitu zuten,
bertako merchandising-a (museoaren promoziorako produktuak) diseinatzeko eta
saria jaso duten diseinu biak sortzeko beha-

rrezkoak diren pausuak ematen hasi direla
aurreratu dute Museoko arduradunek.
Epaimahaiak sari bi ematea erabaki zuen:
bata, Nestor Pérez Valenciagak sortutako
‘Revolver Boo.k’ lanari (errebolber itxurako
liburu-euskarriari) eta bestea, berriz, Amaia
Ajuriaguerrak, Joseba Aranzabalek eta Mikel Treviñok egindako ‘Damaskinatzailearen bola’ izenekoari (damaskinatzailearen
bolan oinarritutako idazmahairako tresnari).
...eta kitto!/2008-X-24

8

Elkarrizketa

“Euskara batua behar-beharrezkoa da
beste hizkuntzen mailan jarduteko”

XABIER KINTANA, IDAZLE ETA ITZULTZAILEA

Gaur arratsaldean, 18.00etan hasita, UEUren
ikasturtearen inaugurazio ekitaldia egingo da
Markeskua jauregian eta hor izango da Xabier
Kintana euskaltzaina. Euskara batuaren oinarriak
finkatu zirela 40 urte betetzen direnez,
`Euskara batuaren ibilbidea´ gaiaren inguruan
jardungo du 1946an jaiotako bilbotarrak.
Filosofian lizentziatua, hainbat hizkuntza
menperatzen ditu eta kazetari, kritiko,
ikertzaile, itzultzaile, irakasle... ez da geldirik
egon urte guzti hauetan. Euskaltzaindian sartu
zen 1993an eta Euskal Hiztegi Modernoaren
egilea ere bada, Gabriel Arestirekin batera.
Itzulpengintzan nabarmendu da, Kafka, Marx,
Engels, Lenin, Defoe... itzuliz.
- Euskara batuak 40 urte
betetzen duen honetan, zer
da hori: asko, gutxi, denbor a na hi k o ?
Nondik begiratzen denaren
arabera, baina oraindik denbora gutxi dela esango nuke ondorio zehatzak ateratzeko orduan. Irakaskuntzarako eta testugintzarako nahikoa bada ere,
irakurketarako ez da nahikoa.
- Z e l a k o i b i l bi d e a i za n du
e us k a r a b a t ua k ? Z a i l a i za n
da, zuzena?
Faktore asko batzen dira
hor. Tradizionalki, baserritarrek eta kultura apaleko jendeek ez dute izan irakurtzeko zaletasun berezirik eta
batua metodoak hartuta
ikasten da, irakurriz eta entzutez. Komunikabide orokorrek zintzoki jarraitu dute,
ETB kasu; emisora lokalen
kasua bestelakoa da, herrikoen arteko komunikabidea
izaten segitzen duelako. Baina euskalkiak batuaren gainetik kokatzean erdararen
orokortasunera jotzeko arriskua dago, erdara batuara.
- Behin baino gehiagotan
esan duzu, Gabriel Arestiri
esker, izan dugula euskara
batua behar genuenerako,
be ha r g e n ue ne a n ba i n o
gehiago...

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

Garrantzitsua da hori. Bera
eta Txillardegi, biak ibili ziren
azkar horretan. Denboraren
premia ikusten jakin zuten
eta saiatu ziren tresna egokiak prestatzen bide horretan. Askotan esaten da
`etsaiarengandik hartu kontseilua´ eta ,Jaime Ignacio Del
Burgok “El ocaso de los falsarios” liburuan dioenari jarraituz gero, variante dialectal
besterik ez zen izango gure
euskara.
- Euskaltzaindiak zein martxa darama? Batzuk diote
geldoegi, begira moduan
j a r d ut e n d ue l a , b e l d ur r e z
edo balitz moduan.
Arlo batzuetan arinago joan zitekeela? Batzordeetaneta lanean dihardugu... Toponimian eta exonomastikan
nahiko arin doaz gauzak. Gramatikan astiroago joatea ere
normalagoa da, dokumentazio asko bildu behar baita.
`Asko gizon etorri dira´ esatea Hegoaldekoontzat txarto
egongo litzateke, baina Iparraldean hala diote. Orduan,
zer? Hor biak onartu beharra
dago: bai `gizon asko´, baina
baita `asko gizon´ ere, bakoitza bere esparruan.
- Eta dialektoen, euskalkien
tokia non dago?

Hizkuntza mintzatuan, batez ere. Ezin dugu ahaztu homologazioa bilatu behar dela,
mundu guztiko hizkuntzekin
gertatzen den moduan. Dialektoz mintzatzea batua ikasi
ez dutenen seinalea da askotan eta horrek ezjakintasuna
adierazten du.
- Zer berri duzu Eibarko euskararen inguruan? Astekarian biak erabiltzen ditugu:
batua eta eibartarra.
Gauzak bere neurrian erabiltzearen alde nago eta leku txiki bateko euskalkia administraziorako erabiltzea hori bai
ikusten dudala gehiegikeria
moduan. Fonetismo arazoa
ere hor dago eta, Mokoroak
zioen moduan, fonetismo lokalak oztopoa dira askotan.
- B i l b o k o a r a t o s t e a k i n au t er ia k z ir e la e s an z en u e n ea n, A ma t i ño k g a l de t u zi zu n
E ib ar k oa k or d u a n e a z e r
z iren .
Gauza bat da hizkuntza estandarreko hitz bat eta bestea

tokian-tokiko sinonimoak. Erderaz, `carnavales´ esateko,
hor dute ere carnestolendas
edo antruejo. Jai berezietan
akaso erabiliko dituzte, baina
ez gehiago. Bidezkotasun
guztia izanda ere, arriskugarria da promozio etengabea
egitea. Kontuan izan beti gutxi garela eta erdera aldamenean dugula.
- Gipuzkoan egonda ere,
g u r e e u s k a l k i ak b iz k a it a rretik du gehiago. Bizkaiera
o n d o or d e z k at u t a d a g o
Euskaltzaindian, indar nahik oa d u ?
Toki guztietako gutxiengoko ordezkaritza dugu. Lexikografia lantzen dugun bakoitzean, interes handia dago
bertakoei-eta galdetzeko eta
gauzak jasotzeko. Baina, sinonimoetan-eta, edozein
gauza -gehienak aldaki hutsak- jaso beharrean, gehiago
jotzen dugu -ikus formulara.
Zuek hor, esateko, baduzue
`antxitxiketan´ korrika esate-

9

ko erabiltzen duzuena; hori
beste hitz bat da eta, ondo,
jaso beharrekoa. Baina bariantetxuak jasotzeak ez du
ez buru, ez hankarik. Beste
batzuk `me paice´ eta `no vale un rial´ jasotzen ez duten
moduan.
- Esan duzu ere, XXI. mendeari begira, bi milioi eta erdi euskal hiztunekin ere ezin
garela lasai geratu.
Era askotako arriskuak ditugulako. Txikiz inguratuta
bazaude, ez zara lotsatuko.
Baina metro bikoak ondoan
izanda, gu ere txiki sentituko
ginateke. Berdinen artean
konplexurik ez dagoen moduan, erraldoi biren artean
zaudenean... kultur hizkuntza
hedatuak direnean, inperialistak gainera... Frantziak hor
jarraitzen du intransigentzia
guztiarekin. Katalanen egoera, gurekiko parekatuz, oso
bestelakoa da: osaera soziologikoan ere, han katalanera
burgesiaren hizkuntza izan
da, hemen gure handikiek
euskera zelan erabiltzen duten ikusten dugunean: askotan oinarrizko, pobre eta barregarriki, ez dutelako praktikatzen.
- Kataluniarrei jarraitu beharko genieke arlo horretan
han hartutako erabakietan?
Gauza askotan bai. Beti
ere, jakinda formula magikorik ez dagoela, puntu amankomunak ere bilatu daitezkeen arren. Han badago guretzako moduko ongarria.
- G e o r g i a r e k i n e r e ha r r e man berezia duzu. Hango
e g o e r a ho b e a d a g u r e a
b ai n o?

Errusiarren inbasioa jaso
dute eta ez dute erraza, baina
georgiera normalizatuago dago. Errotik eutsi diotelako hizkuntzari. Harrotasuna nabaritzen zaie eta, horrez gain, oso
ondo ikusten dute, bereziki
landuz hitz ondo egitea. Bazkarietan adierazpen ugari entzuten dira, poeten pasarteekin. Gu baino mila aldiz hobeto daude zentzu horretan.
- Espainieraren aldeko man i f e st u a o r a i n k a l e r a t ze a k
zer esan nahi du zuretako?
Gauza asko, tartean hainbaten bihotzetan ez dela
itzali euren inperioan eguzkia inoiz ez dela ezkutatzen
esaldi famatu hori. Askotan
gertatzen da, metropolitik
urruti dauden herriak galduta, gertukoenei gehiago estutzea. Turkiak gauza bera
egin zuen kurdoekin eta armeniarrekin. Orain dela hamabost bat egun Pirinioetako hizkuntzen kongresua
egin zen Iruñean eta, hango
jarrerak ikusita, argi dago
zenbat aurreratu daitekeen
berdintasun eta elkarkidetasunetik abiaraziz.
- Pérez Revertek dio independentzia lortu arte jai dugula gure eskubideak aldarrikatu eta ofizializatu nahi
izatekotan.
Ez dakit zer esan duen, baina, hori badio, berak ematen
digu soluzioa. Ni ez nago independentzia independentziagatik lortze alde, baina
gure hizkuntza zabaltzeko
egitura politikoa izatea komeni bazaigu... Ezberdinen
artean, menpeko izateko gogo gutxi du edozeinek.

URKIZU, 7 % 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
u t he m e k @ u t h e m e k . c o m

MEKANIKETARAKO

O s a s u n a ra zo a k i z a n b a d i t u e r e , X a b i er K i n t a n a k e z d u l a n a
al d e b at e r a la g a . G au r b e r t a n M ar k e s k ua n i z a ng o d u g u .

- Zelan ikusten duzu Hezkuntza Sailean egin nahi dire n a lda k et ak he zk unt za
ereduak direla-eta?
Tontxu Campos borondate
onenarekin dabilela uste dut.
Eta Katalunian eta Galizian
arazo barik egiten badira gauzak, zergatik dago hemen halako fiskal jeneral bat -PP eta
PSOE ordezkatzen duenagaztelaniaren nagusitasuna
ezarri nahi diguna? Guk gurea nahi izatea gauza normalena iruditzen zait.
- Orain arte Eusko Jaurlarit za t i k e r a m a n da k o b i d e a
egokia izan da? Aseptikoegia izan dela ez duzu noizbaiten esan?
Posibilismoari jarraitu zaiolakoan nago, etsaia ez haserretzeko beldurrez askotan.
Ni ez naiz politikaria eta, arinago edo ez, iritzi kontuak
dira horiek. Ea bideak era-

maten gaituen behar dugun
helburura.
- Idazlea, itzultzailea... hainbat arlotan jardundakoa zar a . Z e r k du l e he n t a sun a
gaur egun zuretzako?
Nahiko txarto ibili naiz, hiru
operazio tartean izan dituteta; nahiko makal ikusi naiz.
Beste herri batzuekin ditudan
harremanak zaintzen ahalegintzen naiz eta... denbora
falta zait, batez ere.
- Esku artean izango duzu
zeozer. Proiekturik edo?
Orain amaitu dut itzulpen
bat, Maimonidesen ingurukoa.
Eta nire buruari agindu diot
holako itzulpenik, editorial baten agindupekorik berriro ez
hartzea. Ez zait gustatzen agindutakoa ez betetzea eta, ezin
zarenean heldu, edo larri zabiltzanean... kale egiteko beldur
hori ez dut nahi. Hitza betetzeko asmoa dut, gainera.

E M A K U M E E TA G I Z O N
M O D A

TRESNAK

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

“Hizkuntzen arteko harremanak berdintasun parametroetan
eman behar dira, menpekotasunak baztertuz”

elkarrizketA
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Kaleko inkesta
Dolores Pardo
57 urte, etxekoandria

Krisixa gora, krisixa behera.
Telebisiñuan krisixa, kalian
krisixa, etxian krisixa, dendan
krisixa. Iñork ez detsa krisixari
alde egitten. Oin, beste
kontu bat. Nola egiñ aurre krisi
honeri? Dirua aurreztia
ezinbestekua da, nola aurre
egin bestela krisixari! Erosketak
egitteko orduan, adibidez,
marka zurixetan aurkitzen dabe
irtenbidia askok (marka zurixak,
supermerkatuak euren izenekin
saltzen dittuzten hórrek dira).
Nielsen informiaren arabera,
%39ra arte igo da marka
zurixen erabilleria 2008xan.
Erosketa egitteko orduan, gero
eta gehixago fijatzen da jendia
preziuan; holan, marka zurixen erosketia haundittu egin da.
Eta zer dago marka zuri hórretxen atzetik? Ba, kasu batzutan,
ekoizle oso ezezagunak, produktua hain merkia izatia zergaittik
dan erakusten dabenak. Eta, beste kasuetan, telebisiñuan
ikusten dittugun bardiñak dira, eurek egitten detselako
produktuak supermerkatu haundixeri, askotan (edo gehixenetan) kalidade ezbardiñarekin. Marka zuri ezbardiñen jatorrixa
zein dan jakitteko http://elreplicante.es/marcas-blancas-listado
webgunera jo zeinkie.

Bai. Praktikuena eta merkiena dana
kontsumitzen saiatzen naiz, noski. Ointxe, krisixan gauazela komentatzen dan
denbora honetan, ekonomizatu egin
bihar dala begittantzen jata. Kalitatiari
dagokixonez, nahiko produktu onak dira marka zuridun horretxek, eta aurrezteko balio badabe, ba hobeto.

Patxi Zamakola
52 urte, langabezian
Etxeko erosketia amak egitten dau. Berak, normalian, erosten dittu marka zuridun produktuak. Prentsan ikusi dot
zelan jendiak krisixa dala-eta marka zuridun produktuak erosten hasi dala. Kalitatiari dagokixonez ez dot uste alde
haundixa daguanik produktu batzuetatik bestietara, agian kasu konkretuetan.

Cristina Uribezubia
42 urte, erizaiña
Nik konsumitzen dittut. Marka guztietan moduan, gauza batzuk onak dagoz
eta beste batzuk ez, baiña dana probatzen saiatzen naiz eta gustatzen bajataz erosten dittut. Krisixarekin gehiago
begiratzen dozu produktuen preziua,
baiña marka zurixeri dagokixonez lehen be kontsumitzen nittuan.

Rafael Cabanillas
31 urte, soldadoria
Bai, noski, erosketia egitteko orduan
gauza ekonomikuena dala begittantzen
jata. Krisixarekin ez dot bereziki marka
txuridun produktu gehixago erosten,
lehen moduan jarraitzen dot kontsumitzen. Marka zurikuen eta ez direnen artian ezberdintasun haundixena preziuan dago, kalitatia antzerakua dalako.

Marka zurixak
konsumitzen dittuzu?

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3
O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

% 9 4 3 1 2 0 2 0 0 Faxa: 9 4 3 1 2 0 2 0 4

l Tanatorioa eta Errausketa labea
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

M u gi c a
E horzketa
Funeuskadi talde a

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
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9 Psikiatria
10 Radiologia
11 Traumatologia
4 Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Koloproktologia
5 Analisi Klinikoak
14 Urologia
6 Ortodontzia
15 Erizaintza
7 Otorrinolaringologia
8 Pediatria BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
1 Kardiologia
2 Zirugia
3 Dermatologia
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geure gaiA

Shangain be euskeraz
ASIAKO EUSKAL ETXE BAKARRAK 70 LAGUN
BATZEN DITTU, 7 EIBARTAR TARTIAN
Hamaika arrazoirengaittik, etxetik millaka kilometrora
biharra egittia tokatzen jakue askori. Fenomenua ez
da barrixa, euskal diasporarekin akordatzia baiño ez
dago. Baiña kanbixua emon, emon da, batez be
biharrerako destinuetan. Eta bestela galdetu
inguruan, seguruenik zeurengandik ez oso urruti
lantzian behiñ Asia aldera biajeren bat edo beste
egin bihar izaten daben baten bat topauko dozue.
Eta beste batzuk, barriz, maletak hartu
eta Ekialderako bidaiari ekin detse, han hilliak
edo urtiak pasatzeko. Horretako asko hartzen dittu
Shangaiko Euskal Etxiak, Asiako euskal etxe bakarrak.
in dala lau urte jaixo zan
Shangaiko Euskal Etxia,
Txinara biharrera juandako hainbat lagunen eskutik. 17
bazkiderekin ekin zetsan bidiari
eta harrezkero etenbarik hazten
juan da, hamendik hara juandako
euskaldun kopuruak egin daben
moduan, 70 sozio izatera aillegau
arte. Aurten Shangaiko Euskal
Etxiaren presidentia eibartar bat
izendatu dabe, Alex Arriola gaztia, eta berak azaldu deskun moduan, “horren herrialde arrotz eta
desberdin batera juatiak dakarren
aldaketia hain gogorra ez izatia
izan zan hasierako helburua, euskaldunak alkarrekin egoteko leku
bat sortziarekin batera. Gero, urtiak aurrera egiñ ahala, geure burueri beste helburu batzuk ipintzen juan gara: euskal kulturia
ezagutzera emotia, euskeriaren
aldeko kanpaiñiak aurrera eruatia,
euskal enpreseri laguntasuna eskintzia…”.
Euskal Etxiaren aktibdadia bizi-bizixa da, presidentiak kontau
deskunaren arabera: “Kultur-arluan, jarduera nagusiña Korrika
dala esan geinke, Txina osuan
zihar banatuta daguazen euskaldun guztiak hartzen dabe parte.
Euskeria hamen nahiko ezezaguna izanda be, ahal dogun
neurrixan ezagutzera emoten
ahalegintzen gara. Horrekin batera, urtero Euskal Jaixa ospa-

O

tzen dogu. Bestalde, artista gazte euskaldun batzueri be laguntasuna eskindu izan detsagu,
euren obrak erakutsi eta dirulaguntzak emonda”.
Baiña kulturiari bultzada edarra emotiaz aparte, aisialdixarekin lotutako beste hainbat konturekin ez dira ahaztutzen: “Herri zoragarri honetan hainbeste
gauza ikusteko daguanez, toki
diferentietara juateko txanguak
be antolatzen dittugu. Kirola be
inportantia da eta beste herrialde batzuetako taldien kontra
lehiatu izan dogu, Kataluñia eta
Txileren kontra, adibidez. Enpresa-munduari begira, barriz,
Euskal Etxia batzarleku modukua da eta, sarrittan, Txinara

nahiko galduta datozen enpreseri lehendabiziko pausuak
emoteko laguntasuna eskintzen
detsagu. Eta, aittatutako guztiez
aparte, zelan ez, Shangaiko Euskal Etxian, beste edozeiñ euskal
etxe edo soziedadian egitten
dan moduan, hamen be jan eta
edan egitten dogu, euskaldun
onen modura!”.
Sha nga ik o k a li et a n Ko rr i ka
Shangaiko Euskal Etxiaren inguruan oso esperientzia polittak

Kulturia eta aisialdixa batuta, euskaldun asko batzen dira Euskal Etxian.

bizi izan dittue: “Iazko Korrika
aittatzekua izan zan, pankarta
baten atzian 30 bat euskaldun
Shangai hiriko kale inportantienetan antxitxiketan ikustiak
oihartzun haundixa euki eban,
poliziakuak atzetik etorri jakuzen, ez ebelako ezer ulertzen,
manifestaziñua-edo zalakuan,
eta han guztiz prohibiduta daguazenez bertan behera lagatzeko esan zeskuen. Hori bai,
kasorik ez genduan egiñ eta
beste leku batian segidu genduan. Azkenian gure helburua
lortu genduan: zarata piskat etara eta euskaldunak bertan gaguazela jendiari gogoratzia”.
Ezkontza bat be izan eben Euskal Etxian bertan, euskalduneuskalduna, basarrittar jantzitta,
bilbotar eta aretxabaletar baten
artian eta urtero Urrezko Abakua izeneko sarixa banatzen dabe eta, bestiak beste, Ibarretxe
lehendakarixak eta oin dala 70
urte hara juandako pelotarixeri
emon detse oroigarrixa. Horrek
danak eta gehixago, argazki eta
guzti, interneten (blog.chinaeuskaletxea.info) ikusteko moduan ipiñitta dagoz.
...eta kitto!/2008-X-24

N o r b e r a r e n ‘ a n t ze r a k u e n’
bil la
Normala danez, etxetik urruti
egon eta beste euskaldun batzuekin esperientziak konpartitzeko aukeria izatia asko eskertzen dabe Shangai aldian dabizen euskaldunak: “Hamen nahikua denporia daroiagunontzat
lasai egoteko aukeria eskintzen
desku eta, aillegau barri diranendako, barriz, iñor ezagutzen
ez baldin badabe, 1.300 millioi
biztanle dittuan herrialde batian
bakarrik ez daguazela sentitzen

laguntzen detse. Kontuan izan
bihar da hamengo bizimodua
nahiko diferentia dala, Euskal
Herrikuarekin konparauta, eta
ondo egoten da zure ‘antzerakua’ dan jendiarekin lantzian
behiñ egotia”.
Izan be, aldaketa haundixa dala begibistakua da: “Shangain bizi naiz, 19 millioi biztanleko hirixan. Hau da Txinako hiri aurreratu eta internazionalena, mundu
guztiko jendia topau zeinke. Horregaittik, nahiz eta etxetik urruti
bizi, oso eroso sentitzen gara,

Lan kontuak dirala-eta, euskaldun askok amaittu dabe Txinan.

San Andres
Gozotegia

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

nere kasuan, behintzat, hala da.
Beste kontu bat da Txinako beste probintzietan bizi dan jendiaren egoeria zelakua dan, ez dakelako guk hamen dittugun erosotasunak, euren bizimodua askoz gatxagua da”.
A l d a k e t a i zu g a r r i x a k
d en p ora g it xi tta n
Kultura eta ohittura aldaketia
agerixago geratzen da biharrerako orduan: “Biharrian izaten
da arazo gehixago, txinatarreri
gure ikuspuntuak ulertarazten

ahalegintzen garanian, pazientzia haundixa izatia komeni da,
euren ikuspegixak ulertu eta
errespetatu…”. Eta hori ez da
beti erraza izaten: “Orokorrian,
Txinan gagozen atzerritarrak (ez
bakarrik euskaldunak) oso desberdiñ ikusten dittugu eta horrek askotan arazuak sortzen dittu gure artian. Baiña kontuan
hartu bihar dittugu azken 100
urtiotan Txinan pasautako gauza guztiak, bertako biztanlien
izateko modua ulertu ahal izateko. Nik neuk, euren historixari buruz nahikua irakorri eta gero, gauza bat edo bestia zergaittik egitten daben piskat ulertzera ailegau naiz. Oso denpora
gitxittan aldaketa izugarrixak
izan dittuan herrialdia da eta
ezin leike egun batetik bestera
dana aldatu”.
Txinuendako, barriz, eta normala danez, ‘arraruak’ gu gara,
“baiña jende gaztiak atzerritarrekin harremanetan egoteko
gero eta arazo gitxiago dake.
Horregaittik, denporiarekin gure
arteko desberdintasunak be gitxitzen juango dirala pentsatzen
dot”.

Euskal Etxeko zuzendaritzakuak ekitaldi askotarikuak antolatzen dittue.
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ALEX ARRIOLA, SHANGAIKO EUSKAL ETXEKO PRESIDENTIA
“Politta da munduko beste puntan
Euskal Herrixa ordezkatzia”
2 0 0 6 k o u z t a i l l a r e n 2 0 a z g e r o z t i k S h a n g ai n b i z i d a n e i b a r t a rr a A s i a n d a g u a n
E us k a l E t x e ba k a r r e k o p r e s i d e nt i a d a . A u t o m o zi ñ u a r e n s e k t o r i a n b i h a r r a e g i t t e n
d a b e n C IE A u t o m o t i v e e us k a l m u l t i n a z i o n a l a r e n e s k u t i k j u a n z a n T x i n a r a
b i h a r r e r a , E us k a l E t x i a o s a t z e n d a b e n b e s t e b a z k i d i a k be s t e e n pr e s a b a t z u r e n
e sk ut i k a i l l e ga u d i r a n mo du a n .
- Z e l a n a i l l e ga u za r a S ha n ga i k o E usk a l
Etxeko pr esidentia izatera?
Urtero botaziñua egitten dogu, batzordia
aldatzen juateko eta aurten ni aukeratu nabe
presidente izateko. Euskal Herrixa munduko
beste punta honetan ordezkatzia gauza politta, harro egoteko modokua begittandu jatan. Gaiñera, badakizue, eibartarrak ez bagara saltsa guztietan sartzen aspertu egitten
garala. Nerekin batera beste hiru lagun dagoz batzordian, danak gipuzkoarrak.
- Zenbat bazkide dagoz?
Oin momentuan 70 bat bazkide gara.
Gehixenbat Gipuzkuatik etorrittako enpresak dagoz hamen inguruan eta horregaittik
bazkide gehixenak be gipuzkuarrak gara: Eibar, Anoeta, Donostia, Lasarte, Ordizia…
herri askotakuak. Bizkaitarrak be badagoz,
Bilbo aldekuak. Danera Eibarko 7 lagun gagoz, oin dala gitxira arte 8 eibartar giñan, eta
danak Shangain gagoz bizi izaten.
- Nor malian zenbat lagun batzen zarie
Euskal Etxian?
40 eta 50 lagun artian batzia lortzen daben ekitaldixak askotan izaten dittugu, alkartzeko ez dogu aitzakia haundirik bihar iza-

ten. Edozeiñ asteburutan bazkari edo afariren bat antolatu zeinke, eta jendia segiduan
hasten da izena emoten. Alkartzeko arrazoia
erraz ulertzekua da. Izan be, astian zihar
biharrerako erritmua oso gogorra izaten da
hamen, ezin miñutu batian geldirik egon,
eta asteburuetako afari edo bazkarixak lagunekin lasai egoteko aukera ona izaten dira,
piskat deskonektatzeko. Horrez gain, kulturarekin, kirolarekin-eta lotutako ekitaldi guztiak dagoz, baiña horrek urte hasieran finkatzen dittugu, kalendarixuaren arabera.
- Urruti egonda be, jakingo dozu estadu
ma i l l a n k r i si x a b e s t e r i k e z d a b i l l e l a d a non ahotan. Zelan ikusten da egoeria han
aldian?
Gizarte globalizauan bizi garan neurrixan,
munduko punta batian pasatzen danak eragiña daka beste puntan be. Europako enpresa asko dagoz txinatarrekin biharrian eta
Europan arazuak badittue, txinuak be arazuak dittue. Hamen ez dago krisi edo halakorik, biharra eta diru-mugimendu haundixa
ikusten dira, baiña edozelan be kontu eta
arreta haundixarekin segitzen da munduko
beste tokixetan pasatzen diharduena.

- Zein pisu daka Txinak egoera honetan?
Krisi honetan ez Txinak ez beste herrialderik
ez dake iñolako pisuri. Azken urtiotan gu haiñ
eroso bizi izanaren ondorixuak izan leikez oinguak. Gauza on eta karuak erostera oso azkar
ohittu gara, urte batzuk geruago pasauko zana kontuan izan barik. Atzera begira ipiñitta,
normala da etxe batengaittik pagatzen genduana? Eta beste faktore inportante bat: haiñ
espekulatibua dan burtsa sistema baten menpian egotia arazo haundixa da, goizetik egunera zuritik baltzera pasau leike eta, alderantziz, horrek dakarren ziurgabetasun guztiarekin. Baiña gauza honek ziklikuak dira, etorriko
dira sasoi hobiak, bittartian poltsikua piskat
zaindu egin biharko dogu. Benetan larrixa enpresak, biharrik ez dagualako, despido masibuekin hastia izango litzake; hori bai izango litzakeela kezkatzen hasteko modukua.
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teen-ajeak
Jon Larreategi

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

“Profesionalagoa da Sestao
River Levante baino”
- I a z V a l e nt zi a k o L e v a nt e
B-b ar itu zinen. N ola ko esp er i e n t z i a i z a n z e n ?
Egia esa, nahiko txarra.
Taldean arazo ekonomiko
handiak egon ziren eta, ondorioz, ez genuen oso ondo
pasatu denboraldi osoan.
Burua ez geneukan egon behar zen lekuan eta kirol arloan ere txarto ibili ginen.
- A ur t e n E u sk a l He r r i r a
b u e lt at u z ar a. H ob e t o?
Askoz ere hobeto. Sestao
talde umila da, ez da talde
profesionala. Hala ere, profesionaltasun hori bakoitzak
ematen duela uste dut; horrela, Sestao Levante baino profesionalagoa dela esan deza-

ket. Bestetik, Sestaoren zaletuak lehen mailakoak dira.
- N o l a h a si d u z ue d e n b o raldia?
Oso ondo. Neurketa bakarra galdu dugu eta 4. postuan gaude. Gu baino aurrekontu handiagoa duten talde
askoren aurka lehiatzen gara,
baina horri aurka egiteko lana
eta gogoa ipintzen dugu.
- Aurtengo denboraldir ako
e s p e r a nt za k ?
Mailari eustea, baina helburu hori ahalik eta azkarren
lortzen badugu, gora begira
ipini gaitezke. Polita izango
litzateke lehen seien artean
geratu eta datorren urtean
Errege Kopan aritzea.

Talde batek zein musika mota lantzen
duen zehaztea zaila izaten da. Gaur
egun horretarako erabiltzen den
kontzeptu kopurua oso zabala da:
trash-metala, punk-oi!-a, tecno-cumbia,
progressive-rocka, soft-metala,
eta abar, eta abar. Hainbeste
terminoren artean, ez da erreza talde
batek bere lekua zehatz-mehatz
zehaztea. Hala ere, zergatik katalogatu
taldearen estiloa?

Melomanoak
eszenatokian
orman musika talde
eibartarrari ere antzerako zerbait gertatzen
zaio. Taldeko kideek ez dakite
eurek lantzen duten musika
zehazki zer den definitzen.
“Rock, punk eta pop-aren nahasketa bat izango litzateke.
Batzuetan punk-agoa, besteetan rock kutsu gehiagorekin…
dena abestiaren arabera”, aipatzen du Alex Ariznabarreta
baxujoleak.
Taldearen estilo definizio
falta hori, agian, eurek jasotzen duten musikagatik izan
daiteke. “Iturri ezberdinetatik edaten dugu. Melomanoak gara, musika asko entzuten dugun pertsonak eta bakoitzak gustu ezberdinak di-

N

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

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

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

Berehala beldurtzen zaren horietakoa zara. Ba, aste honetan
susto ederra hartuko duzu kalean zoazela. Barre egingo duzu
ondoren, gertatukoa gogoratzean, baina barreneko ikara hori
ez zaizu berehala joango.

Gogoratzen orain dela urte biko
udan ezagutu zenuen pertsona
berezi hori? Bere bizitzaren berri izango duzu eta orduan sentitzen zenituen kilika horiek hasiko zaizkizu berriz ere sabelean. Ezin izango duzu ahaztu.

Inoiz baino aktiboago sentituko
zara aste honetan. Edozer gauza
egiteko gogoa izango duzu, baita gauza gogaikarrienak ere, batere atsegin ez dituzunak. Goizero gogotsu altsatuko zara, eta
hori bai dela harrigarria zugan.

taurus

leo

scorpius

aquarius

Familiakide batek zure beharra
izango du hurrengo egunetan.
Bere egoera ez da oso ona eta
ingurukoen laguntza ezinbestekoa izaten da horrelako kasuetan. Erakutsiozu zenbateraino
maite duzun.

Zirikatzaile galanta eginda zaude, Leo! Nola otutzen zaizkizu
hain kontu barregarriak? Gauza
da zirikatuek zure txantxak ulertzen dituztela, baina ulertzen ez
dituen batekin topo eginez gero… adi!

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

Ez egin inongo planik datorren
asterako. Oso lanpetuta ibiliko
zara, alde batetik bestera, eta
ezin izango duzu inolako konpromezurik hartu inorekin, konpromezu hori betetzeko arazoak izan ahal baitituzu.

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Istorio amaigabea da pertsona
horrekin duzuna. Aurrera eta
atzera zabiltzate denbora osoan, txakurra eta katua bezala,
baina maite diren pertsona biren moduan ere. Azken finean,
horrela zaudete egokien.

Tentazioa handia da, ia ezinezkoa ezetz esatea. Baina indartsua izan behar zara eta ondorioetan pentsatu. Pentsa tentazioan eroriz gero sortu dezakezun kaltean. Merezi du? Ez egin
axolagabekeriarik.

Azkenaldian buruan izan dituzun buruhausteak argituko zaizkizu. Bihar eta etzi, buruan bueltan ibili dituzun zalantzek alde
egingo dute eta bake egoerara
bueltatuko zara berriro. Lasaitasuna helduko da zurera.

Ordenagailuan lanen bat egin
behar baduzu, joan gordetzen;
bestela, egindako guztia galtzeko arriskua izango duzu. Pentsa
nola sentituko zinatekeen ordu
edo egun batzuetako lana galduz gero.

...eta kitto!/2008-X-24
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gehiago lantzeko kapaz dira
eibartar hauek, ondarrutar bat
tartean.
Ur te bat ek o ibi lbide a
Ez du bide luzea egin orain
arte Normanek. Urte bat, zehazki. Izan ere, 2007 urtearen amaieran hasi ziren elkartzen Legarreko 4. lokalean
Kepa, Alex eta Kobi. Kepa
(The Gominols, Skandalu Publiku) eta Kobyrentzat (Electric Dolls) ez zen estreineko
aldia talde batean aritzen zirena. Hasiera batean, beste
taldeen bertsioak lantzeko elkartzen hasi baziren ere, berehala sentitzen dute euren
abestiak sortzeko beharra.
Hor hasten da garatzen “Norman munstroa”.
Sorreratik hilabete batzuetara Beñat elkartzen zaio hiru-

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

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

Z u ze n e k o t a l de a
Danbaka musika lehiaketarekin gehiago ezagutzera
emateko aukera zabaltzen
zaiela aitortzen du Alexek.
“Oso ondo dagoen lehiaketa
da, oso ondo antolatuta dago-

ena gainera. Bestetik, Norman
gehiago ezagutarazteko aukera ematen digu eta, era berean, beste taldeak ezagutzeko
ere”. Izan ere, musikaz gozatzeaz gain, hori da Normanen
helburuetariko bat: jendea
ezagutzea musikaren bitartez.
Azaroaren 28an arituko da
Norman Elgetako Espaloian,
eta Foxy Boxxi (Arrasate), Igor
San Juan (Aretxabaleta) eta
Hilbete (Durango) izango ditu
lehiakide. “Espaloia oso leku
ona da kontzertua eskaintzeko. Gainera, zuzenean aritzea
gustatzen zaion taldea gara,
zuzeneko talde bat. Hor ikusten da musika talde bat noraino iritsi daitekeen”. Gogotsu
daude Normanekoak Danbakako erronkaren aurrean,
“daukaguna ematen saiatuko
gara, eta gero gerokoak”.

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

!

zozketa
Bete hau eta Danbakako lote bateko (kamiseta
eta DVD bana) zozketan hartuko duzu parte

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

Izena ...................................................
...............................................................
Abizenak ............................................
...............................................................
Telefonoa ...........................................
...............................................................
Urkizu, 11 -solairuartea20600 EIBAR
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Hasiera eztitsu, izerditsu, zurrunbilotsu eta gartsua Danbakan
Mer y Ma y ba k ar l ar ia k s o r g ind ut a ha s i z e n ga ua b ai na
li lu r at ik ir a tz a r t ze a z D am ud o te k o a k a r d ur a tu z ir e n
be ru n e zk o m ai l u k a dek i n
T h e 5 tw i st er s en z u r ru n bi l o ek i k u sk i z u n a e m a n
e ta Y m ote k ek oe n in fe r nu a ta r ia n ut z i gi nt uz te n
ztitasunetik infernura. Hori du Danbakak, gau batean alderdi batetik
bestera pasatu ahal izatea. Joan den
barixakuan, lehiaketaren III. edizioaren estreinaldian, listoia altu laga zuten Espaloian
aritu zirenek. Eztia, izerdia, poseak eta infernuko garrak izan ziren gaueko osagaiak.

E

Has iera g oxoa
Mery Mayk eman zion hasiera Danbakako III. edizioari. Eztitsu, oso eztitsu. Goxo,
oso goxo. Gitarra esku artean ikusleak liluratu zituen bere ahotsarekin. Nahiz eta
gaztea izan, abesti landu eta sentiberekin
poltsikoan sartu zuen Espaloiako ikuslegoa. Ez zen kikildu, eta bere naturaltasun
harrigarriari esker gaueko txalo beroenak
jaso zituen.
He a vy b i z k ai t ar r a
Damudot mallabitarrek hartu zien txanda Mery Mayri. Bizkaitarrek labeldun heavya erakutsi zuten. Gitarra astunak eta
punteo zorrotzak, Sutagarren estiloaren
iturritik edaten dutenaren berme. Euskal
Herrian euren musikak leku handia dauka
eta eremu horretan eroso mugitzen dira
mallabitarrak. Alde horretatik ezusteko gu-

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

txi baina egindakoa bikain eginez. Agertokia piztea falta zitzaien, gar apur batzuk.
Hala ere, indarra, gogoa eta izerdia, izerdi
asko.
P ose a k ah al b est e
Erritmoa, rock-and-rolla eta jarrera zein
pose bilduma sorta galanta utzi zuen The 5
Twistersek Espaloian. Zurrunbilo baten gisa iritsi eta joan ziren, eszenatoki eta publikoa hankaz gora utziz. Bigarren aldia
dute Danbakan, eta bigarren apustu honetan talde trinkoagoa eta ikuskizun grina bikaina ekarri dute. Teknika eta abilezia aurretik ere bazeukaten eta ondo frogatuta
gainera.
I n f e r nu ko su a
Infernuko ateak parez pare Elgetan eta
Ymoteken burdinolak jo eta su lanean. Inor
logura bazen, ohera joateko gogoak berehala uxatu zizkioten abadiñotarrek. Hormak dardarka eta eten bariko saioa egin
zuten. Metalak ez du atsedenik uzten eta
burua astindu ez zuenak, barkamenik ez.
Errukirik gabeko metal danbatekoak, bata
bestearen ostean eta ikusleak gozarazteko
asmo betea.

T h e 5 T w i s te rs b o s k o t e a z u r r u n b i l o a b e z a l a
iritsi zen. Jokin Vitoria a beslaria energiaz
beteta igo zen e sze n a t ok ir a .

Ia betetea ikusi genuen Espaloia Danbakako lehen saioan. Ikusle gehien The 5
Twistersekoek erakarri zuten, eta horien
ostean Ymotekekoek uxatu zituzten asko
eta asko. Gaueko proposamenik muturrekoena abadiñotarrena izan zen-eta. Hala
ere, ezin ahaztu aurreko edizioko garaileak
Aby-Kemekoak ditugula eta Ymoteken
kontzertuan burua astindu eta astindu ikusi genituen barixakuan, Elgetako Kafe Antzokian.
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erreportajeA
ory Gallagher, The Doors,
Deep Purple, Blues Brothers, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones eta Dire
Straits egongo dira, besteak
bihar
Coliseoan
beste,
19.00etan. Beno, eurak ez, baina euren abesti famatuak interpretatzen dituzten talde euskaldun bi egongo dira, Elgoibar eta
Zestoakoak zehazki, publikoa
eibartarra 70. hamarkadara eramango dutenak.
Expresion Sonora elgoibartarrek eta Leok`k zestoatarrek
rock, rythm blues eta pop-aren
maixu handien lanak abestu eta
eskainiko dizkie Coliseora hurbiltzen direnei. Horrela, talde bi
hauek, musika munduan izan
zuten hasiera gogoratuz, orduan (60. hamarkadaren amaieran eta 70. hamarkadaren hasieran) punta-puntan zeuden taldeen maixulanak bere egin eta
publiko eibartarrari hauez gozatzeko aukera luzatuko diote.

R

“ R o c k - a r en E iba r K ant ua n”
Hego-amerikako musikek
(bolero, tango eta abarrek) leku
handia betetzen dute eibartarren musika-gustuen barruan.
Horrela, Eibar Kantuan eta antzeko saioak egin dira herrian,
baina ez rockaren gaineko antzeko ezer. Horrela definitu
zuen Jose Luis Gonzalez Udale-

ko Kultura teknikariak ekimen
hau: “Aintzinrock Eibar Kantuan
bezalako zerbait izango da, baina rock taldeekin”.
Ez da talde eibartarrik arituko
Aintzinrocken. 60. eta 70. hamarkado rock talde eibartarren
faltan, alboko herrietara begiratu
behar izan dute antolatzaileek.
Hor aurkitu dituzte Elgoibarko
Expresion Sonora eta Zestoako
Leok`k. “Aurretik ezagutzen
genituen, baina ez gara inoiz elkarrekin aritu”, aipatu zuten talde biko kideek aurreko astean
egin zuten prentsaurrekoan.
Expr e si on So nor a
Urte biko ibilbidea izan zuen
Expresion Sonorak. “1969. urtean hasi ginen, eta hasiera batean baldintza kaskarretan aritzen
baginen ere, denborarekin hobetzen joan ginen alde horretan”. Patxi Garcia taldeko kideak
ondo gogoratzen du estreineko
kontzertua: “Elgoibarko Klub
Deportiboak berbenan jotzeko
eskatu ziguten, eta herrian aritzeko gogo asko ez bageneukan ere, oso gustora amaitu genuen saioa”.
Taldeak ibilbide motza izan
bazuen ere, sari berezi bat jaso
zuten: “Donostiako Trueba Antzerkian lehiaketa irabazi genuen eta, horregatik, ’La Voz de
España’ egunkarian erreportaia

EKHI BELAR

70. hamarkadako rock izarrak Coliseoan

Au r reko astean Coliseoan bertan egindako kont zertuaren
a u r kezpenaren une bat.

eskaini ziguten”. Horrez gain,
Euskal Herriko paraje ezberdinetan kontzertuak eskaini zituzten, baita Eibarko Coliseoan ere.
“Oroitzapen ona daukat Coliseoaren gainean, ondoen aritu ginen kontzertu bat izan zen”.
Rock-a da, gehien bat, Expresion Sonorak lantzen duen musika mota. “Gustokoa dugun musika egiten dugu”. Nahiz eta bere garaian taldea utzi zuten, urte
batzuk daramatzate astero elkartzen denbora zaharrak gogoratzeko. “Momentu atseginak pasatzeko batzen gara, musika jo
eta lagun artean egoteko”.
Le ok ´k
Expresion Sonora baino urte
bat lehenago sortu zen Zestoan
Leok´k, 1968an. “Herriko bandan aritzen ginen batzuk, txis-

tuarekin besteak, eta elkartzea
erabaki genuen. Musikaren oinarriak bagenezkien eta aurrera
egin genuen”, adierazten du
Gotzon Lizasok.
Rock-a da Leok´k-en esentzia.
Rock-a arnasten dute eta rock-a
landu. “Hasi ginenean, rockaren gainean mugimendu handia zegoen hemen”. Oroitzapen
goxoa dauka Gotzonek Leok´kek izan zuen ibilbidearen gainean. “Eztei ospakizunetan, jaietan
eta beste hainbat lekutan aritu
ginen”. Gainera, iraun zuten lau
urteetan disko bat grabatu ahal
izan zuten. Orain, disko berria
prestatzen dihardute. “Saharako
Emakumeei laguntzeko erabiliko
dugu lortutako diru guztia. Helburu horrekin elkartu ginen berriro ere eta horretan jarraitzen
dugu”.

Jardunaldi Mikologikoekin hitzordua

LEIRE ITURBE

E

Domeka goizean, bestalde,
10.00etan hasi eta “14.30ak arte, gutxi gorabehera”, erakutsiko dituzte basoan jasotako perretxiko eta onddoak sailkatuta
eta, horrez gain, “txanpinoiak
dastatzeko aukera ere izango
da”. Erakusketa Toribio Etxebarria kalean egingo dute eta “liburuak ere banatuko dira hobetoen prestatutako lanen artean”.
Txanpinoiak prestatzeko sukalde lanak Kamarroak elkartean
egingo dira eta jasotako dirua
-gure ezusterako- ...eta kitto!-ri
ematea erabaki dute.

LEIRE ITURBE

ibarko Klub Deportiboko
Mendi Batzordeak antolatuta, Jardunaldi Mikologikoak egingo dira asteburuan.
Urtero egiten duten moduan,
zapatu goizean irtengo dira perretxikoen bila: “08.15etan
abiatuko gara, azken urteotakoari jarraituz, Lizarrusti eta Arabako Marieta inguruetara. Bueltatu
eta gero, arratsaldean jasotakoa
garbitu eta sailkatzen hasiko gara”, diote antolatzaileek. Txango
horretan Eibarko ia ikastetxe
guztietako ikasleek eman dute
izena honez gero.

...eta kitto!/2008-X-24
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Kirolez kirol
Vallecasen jokatuko du
bihar Eibarrek (18.30)

Patxi Usobiaga eskalatzailea
Europako txapeldun

P

R

biagak denboraldiari begira zituen
hiru helburuetatik bi lortu ditu: Arco Rockmasterra eta Europako txapelduna. Hirugarren Munduko Kopa lortzea ez du posible izan, aurten ez behintzat.

Ane Ziaran triatloi txapeldun
ne Ziaranek Euskal Herriko Triatloi
Zirkuituan lehen postua lortu zuen joan den asteburuan emakumezkoen
junior mailan. Bestetik, 1 beteranoen mailan
(40 urtetik 50era) beste eibartar bik ere emaitza zoragarriak lortu zituzten. Horrela, Alejandro Altuna 3. postuan geratu zen Triatloi zirkuituan, eta Iñigo Unanuek ere postu bera lortu zuen, baina Duatloi Zirkuituan.

A

Urrakiko XXVI. auto igoera domekan
rrakiko XXVI. Auto Igoera
egingo da domeka goizean
Azpeitian eta, bertan, Escuderia Eibarko 6 pilotu izango dira
parte hartzen: Arkaitz Uranga, German Agreda, Josemi Gabilondo, Jesus De la Fuente, Aitor Arrieta eta
Iosu Gerekiz. Bestetik, Barakaldoko
IX, Slaloma ere egingo da, denboraldiko azken proba, eta Escuderia
Eibarko Imanol Lakarrek momen-

U

tuan betetzen duen 4. postua hobetu nahi du.
Eta ia urtebete auto lasterketetatik kanpo egon ostean, errepidera
itzuli zen joan den asteburuan Enrique Bernedo Valles Pasiegos Rallyean. Jorge Beorleguiren laguntzarekin, Bernedok 4. postuan amaitu
zuen lasterketa. BBK-Gernika XV.
Rallyean, bestetik, Urtzi Beristain
Gr.N mailan gailendu zen.

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Egin kizu na: …eta kitto! Astekaria banatzea
E sk a er a :
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa
Iz e n a e m a t e k o d e i t u 9 4 3 2 0 0 9 1 8 t e le fo n o ra
e d o p a s a t u g u re b u le g o e t a t ik
...eta kitto!/2008-X-24

ayo Vallecanoren aurka arituko da bihar Eibar
KE 18.30etatik aurrera
(ETB 1) Teresa Rivero
foball zelaian. Carlos
Pousoren mutilek bigarren garaipena jarraian lortzeko esperantzarekin bidaiatuko
dute Madril aldera,
baina Natxo Insa, Codina, Pampin eta Raulen bajak izango ditu
partidurako.

LEIRE ITURBE

atxi Usobiaga eibartarra da
Europako Eskalada txapeldun berria zailtasun proban,
zapatuan Paris-Bercyko Omnisportean gailendu ostean. Final zirraragarri baten ostean, eskalatzaile eibartarra Tomas Mrázek txekiarraren eta Manuel Romain frantziarraren aurretik geratu zen bere lehen
Europako txapelketa lortzeko.
Orain dela aste batzuk Munduko
Kopako txapela hirugarren urtez
jarraian irabazteko aukerak galdu
zituen Usobiagak, baina ez du triste egoteko aukerarik eduki, izan
ere, zapatuan Europako txapelketa
lortu zuen eta, honela, bere palmaresa handitu du.
Garaipen honrrekin, Patxi Uso-

2 . A ma ila ra ig ot zeko a zken
p a rt i d u a R a y o re n a u r ka i z a n z e n .

E ibar B bihar Unbe n
Hirugarren mailan jokatzen duen Eibar B taldeak, berriz,
Zalla jasoko du bihar Unbeko foball zelaian 18.00etatik aurrera. Aitor Iturberen mutilak 16. postuan daude kokatuta
eta denboraldiko bigarren garaipena lortzea dute helburu.

Rugbiko seniorren garaipena
apatuan ekin zion
Eibar Hierros Anetxe rugby taldeak
denboraldiari. Eta nola
hasi gainera. 24-3 gailendu zitzaien Fenix talde zaragozarrari Unbeko zelaian eta sailkapeneko bigarren postuan kokatzen
dira horrela. Eibartarren
entseguak Mikel Gallego,
Iñigo Arizaga, Unai Meabe eta Gaizka Arrizabalagak lortu zituzten, eta
Igor Martinek, berriz, 4
puntu lortu zituen transformazio biri esker.
Entrenatzaile berriak gidatzen du orain talde eibartarra, Jose Mari Isasa
donostiarrak.
Bestetik,

Z

hainbat baja zituzten armaginek neurketa honetarako, beraz, garaipenak
moralez bete du taldea.
N e s k e n p o r r ota
Arrasate-Eibar Hierros
Anetxe nesken rugby taldeak, berriz, ezin zuen
Getxo Artea garaitu. Arrasatear eta eibartarrek 10
jokalarirekin jokatu behar
izan zuten baja ezberdinak
zirela-eta, baina txukun
bete zuten euren lana,
nahiz eta 97-0 galdu. Bestetik, talde eibartarretik
neskak animatzen dituzte
rugbyan jokatu dezaten,
oraindik fitxak egin daitezkeelako.

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

Belen Molina Martín –erizaina–
Urkizu, 13 / 943 120200

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
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kirolez kiroL
Ademar jasoko du Arratek bihar (19.00)
urreko asteburuan Almeria
azken sailkatuaren aurka galdu ostean,
2. postuan kokatuta dagoen Gonzalo Carouren
Leongo Ademar jasoko
du Arratek bihar Ipuruan
19.00etatik aurrera. Hala
ere, talde eibartarrak
onenei irabazteko gai dela erakutsi zuen Ciudad
Realen aurka, beraz, edozer espero daiteke Julian
Ruizen mutilengaitik.

A

E HF Ko p a n S er b i a r a
Denboraldia ez du espero zuten bezala hasi

Arratekoek, hala ere, badute denbora oraindik
sailkapenean gora egiteko. Urte historikoa izango da aurtengoa, lehen
aldiz Europan arituko
delako talde armagina.

Horrela, EHF Kopako lehen kanporaketan HC
Kolubara Lazarevac serbiarraren aurka arituko
dira. Joaneko partidua
azaroaren 15ean jokatuko da Serbian eta bueltakoa 22an Eibarren.
Aipatzeko da, bestetik, Iñaki Malumbres hilaren 29an Chipreren
aurka jokatzeko deitu
duela Espainiako selekzioak. Imanol Alvarezek
gidatzen duen Lehen
Nazionaleko
taldeak,
bestetik, garaipena lortu
zuen La Laguna tenerifearren aurka.

Garaipena eta
porrota saskibaloi
taldeentzat

4 t’erdiko partidu bi
au eta erdiaren txapelketako norgehiagoka
bi jokatuko dira domekan, 17.00etan hasita, Astelena frontoian. Del Rey eta Julen Retegiren arteko buruz-burukoarekin hasiko da
jaialdia, ondoren Pablo Berasaluze eta Arretxe
II.aren artekoarekin jarraitzeko. Azken partiduan,
Galartza V.a - Lasa III.a eta Berasaluze IX.a - Zubieta bikoteek neurtuko dituzte indarrak.

L

Xake txapelketa hasiko
da asteburuan

maitza ezberdinak lortu zituzten
joan den asteburuan Eibarko saskibaloi taldeek. Alde batetik, Katu Kale Donostiako STL Azkuneri gailendu zitzaion 57-50 etxeko lehen
neurketan. Horrela, bigarren garaipena
lortu dute jarraian eta denboraldi hasiera bikaina egiten ari direnaren konfirmazioa da.
Novamarkek, bestetik, Aloña Mendiren aurka 52-67 galdu zuten Ipuruako
kiroldegian. Eibartarren akatsek aukera

E

ihar hasiko da Donostian Gipuzkoako Xake
Txapelketa Nagusia eta, bertan, Klub Deportiboko Haritz Garro, Diego Olmo, Jon
Arana eta Julen Garro xakelariek hartuko dute
parte. Aurreko zapatuan, bestetik, Gipuzkoako
Bakarkako Xake Txapelketa hasi zen. 2. mailan
Edu Olabek galdu egin zuen, baina 3. mailan Mikel Baenak garaipena lortu ahal izan zuen. Domekan, berriz, Gipuzkoako Kadeteen Txapelketa
hasi zen. Bertan, Julen Garrok arazo handirik gabe lortu zuen irabaztea, baina Mikel Baenak,
oraingoan, ezin izan zuen garaipenik lortu.

B
handiak eman zizkien oñatiarrei, horrela, Novamarkek ez zuen irabazteko aukerarik izan. Aipatzekoa da, hala ere,
Gergori eta Azurmendik lortu zituzten
21 eta 15 puntuak, hurrenez hurren.

Garaipenik ez asteburuan pilotako Deporreko bikoteentzat
lub Deportiboko pilotariek ez zuten
garaipenik lortu joan den asteburuan
jokatu zituzten neurketetan. Lau partidu, lau porrot. Senior mailan, Zubizarreta
eta Labakak 22-5 galdu zuten Arrasate bikotearen aurka, eta Egaña eta Karmonak ere

K

emaitza bera lortu zuten Beasainekoen kontra. Jubeniletan, Hidalgo eta Alvarez 10ean
geratu ziren Zumaiako taldearen aurkako
lehian, eta Martin eta Erik kadeteek 22-9
galdu zuten Arrasateko pilotarien aurrean.
Aurreko asteko emaitzak ahazteko aukera

izango dute Eibarko pilotariek Astelena frontoian gaur 19.30etatik aurrera. Horrela, Unamunzaga eta Agirrebeña Tolosako bikotearen aurka arituko dira, Zubizarreta eta Labaka
Zegamakoen aurka, eta Karmona eta Egañak
Igueldoko bikotea izango dute aurrean.

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

1957an sortua

GOZOTEGIA

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA
l

KOROAK

l

ESKELAK

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

l

HILARRIAK

l

AGIRIAK

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

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK
...eta kitto!/2008-X-24
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Erreportajea
Urteroko moduan, Tolosan Nazioarteko Abesbatzen
Lehiaketa egingo dala aprobetxauta, Eibarren be
eukiko dogu lehiaketan parte hartuko daben hainbat
talderen emanaldixekin gozatzeko aukeria. Izan be,
Eibarko Udalak, Hezkuntza Esparruak eta Tolosako
Ekinbide Etxeak antolatuta, XVI. Musikaldia egingo da
gurian, urriaren 27xan hasi eta azaruaren 2ra arte.
Lau emanaldi izango dira guztira, laurak 20.30xetan
Coliseo antzokixan. Kontzertu bakotxerako sarrerak
euro bi balixo dau eta emanaldi egunian bertan
lehiatilan edo, aldez aurretik ohiko bidieri jarraittuta
erosteko aukeria egongo da. Atzera be, goi-maillako
abesbatzak une goxuak eskinduko detsez
emanaldixetara gerturatutako musikazalieri.

AURTENGO

Chantageko abesbatzak astelehenian abestuko dau Coliseoan.

EDIZIÑUAK LAU ABESBATZAREN EMANALDIXAK EKARRIKO DITTU

COLISEORA

Astelehenian abiatuko da XVI. Musikaldia
rresuma Batuko Chantage
abesbatzaren emanaldixarekin hasiko da aurten
Eibarko Musikaldia. James Davey-k zuzentzen daben taldian
19 andrazko eta beste horrenbeste gizonezko dagoz eta,
gaur egungo zuzendarixak
1999. urtian taldia sortu ebanetik, gazte-abesbatza bizixenetakua moduan ezagutzen dabe
euren herrialdian. Egoitza Londresen badaka be, Erresuma Batuko hainbat tokitattik aillegatutako abeslarixak osatzen dabe.
Bere emanaldixeri begiratzen
badetsagu, musika esparru zabala hartzen dabela ikusi geinke, Ingalaterrako abesbatza
errepertorixo aberatsik hasi eta
guretako horren ezagunak ez
diran beste kultura batzuen
errepertorixoraiño. Tolosako
Lehiaketako antolatzailliak argittu dabenez, “oin dala denpora
gitxi, taldiak perkusiñuarekin
eta gaur egungo musikatik aukeratutako ezohiko errepertorixuarekin esperimentatzen jardun dau”. Estilo berritzailliari jarraittuta, abesbatzak konposito-

E

re gaztiekin jarduten dau biharrian eta batzuetan abesbatzako
kidiak idatzittako konposiziñoren bat edo beste eta euren
moldaketak estreiñatu izan dittue. Lehiaketa askotan parte
hartzera gonbidatzen daben taldia da eta, sariren bat aittatzekotan, 2006ko abenduan ‘BBC
Radio 3 Choir of the Year Competition’ (urteko abesbatza onena aukeratzeko BBC Radio 3-k
egindako lehiaketan) dalakuan
garaipena lortziaz gaiñ, entzuliak emondako sarixa be eurendako izan zala esan bihar da.
Audite Chamber Choir (Helsinki, Finlandia) abesbatza, Chantage bezala, ahots-nahasixak osatzen dabe (18 andrazkok eta 17

gizonezkok). Gaur egunian taldeko zuzendarixa danak, Jani Sivének eratu eban abesbatza,
1992xan. Kalidade artistikua eta
ahotsen kalidade altua etenbarik
billatzeko ahalegiñari erantzunda,
Helsinkiko Musika Konserbatorixuarekin eta Finlandiako Abesbatza Institutuarekin alkarlanian
dihardu, Barrokotik hasi eta operaraiño, tartian musika garaikidia
be interpretatuz. Taldiaren errepertorixuaren ardatz dira, bestiak
beste, Juan Sebastian Bach-en
obrak, Mendelssohnen ‘Elias oratorixua, Mozarten ‘Requiema’ eta
Beethovenen ‘9. Sinfonia’. Honek be lehiaketa ugaritan parte
hartzen dabe eta sari ugari emon
detsez eta Tolosa ondo ezagutzen
dabe,
2002ko ediziñuan Folklore
eta Polifonia sailletan hirugarren sari bi irabazi zittuen-eta.

Hau rr e n
abesb atza b i
Fi nla ndi a ko Audite Chamber Choir.
Azaruaren 1ian,
barriz, ahots zurixekin osatutako
EM ANAL DI XAK
abesbatzaren txandia izango da:
U rri a k 2 7 , a st el e he na , 2 0 .3 0 x e ta n C ol i s eo a n
Kataluniako Granollers-etik ailleC h a n t a g e ( E r re s u m a B a t u a )
gauko dira, Cors Amics de la
Unio abesbatzako haurrak, JoUr ria k 28, m art it ze na , 20 .30xe tan Co lis eo an
Audi te Chamb er Choir (F inl andi a)
sep Vila Jover-en zuzendaritzapian. 28 neskak eta 7 mutillek
A z aru ak 1, z ap at u a, 20. 30xe t an Co li se o an
osatzen daben abesbatza taldiaCors Amics de l a U nio (Kata l unia )
ri izena emoten detsan alkartiaAz ar uak 2, do me k a, 20.30xe t an C oli se oa n
ren barruan sortu zan, 1996xan.
V d o ch n ov e nij e
Amics de la Unio alkartiak oso

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

ibilbide luzia daroia musika
munduan, 1877az geroztik
abesbatza musikaren hedapen
eta sustapenerako biharrian
dihardue-eta. Abesbatzak, sasoi
eta estilo diferentietako biharrak
interpretatzen dittu, Kataluniako
musika herrikoiari eta hango
egillieri arreta berezixa eskinduta. Gaur egunian David Gómez
pianistak laguntzen detsa abesbatzari. Estadu barruan zein
kanpuan eskindutako emanaldixez gain, Granollersko Ganbara
Orkestrarekin be emanaldixak
eskaintzen dittu, erregular, Granollersko Auditorio antzokixan,
Francesc Guillén-en musika zuzendaritzapean.
Eta Musikaldia agurtzeko,
beste haur-abesbatza bat aukeratu dabe: Errusiako Vdochnovenije. Olga Skvortsova-k zuzendutako abesbatzak 34 neska
eta 6 mutil batzen dittu, Moskuko 106. Haur Abesbatzen Eskolakua da eta bere herrialdian daguazen haur-abesbatza ospetsuenetakua da. Bere errepertorixuan Errusiako musikarekin
batera musika unibersaleko piezak dagoz, Errenazimendutik
hasi eta gaur egunera artekua,
hainbat herrialdetako folklorekuak barne. Errusia osuan zihar
eta atzerrixan gira ugari egin dittue eta nazioarteko lehiaketa
famosuetan sari mordua irabazi
dittue, bestiak beste Varna-n
(Bulgaria) 1999xan, Arezzo-n
(Italia) 2001ian eta Tolosan (Euskal Herrixa) 2002xan.

21

firin faraN
Kalamuako Parlamentua,
laster kalean
rte eta erdiz horretan beharrean jardun ondoren,
Kalamuako Parlamentua
jokoa prest izango da aurtengo
Gabonetarako. Oka jokuaren estiloko tablero baten gainean, jokalariek gure herriari buruzko
zenbat dakien neurtu ahal izango
dute, 1.260 galderekin. Gutxienez lagun bik eta gehienez 24 lagunek jokatu dezakete eta, sortzaileen berbetan, “gazte unibertsitarioak nahiz eskolarik bako aittitta-amamek irabazteko aukera

U

Laburrak
LABURMETRAIA LEHIAKETA

berdinak dituzte”. Kalamuko Parlamentua Eibar.org internet erabiltzaileen elkarteak asmatu, sortu, diseinatu eta
argitaratutakua da, Eibarko Udalaren dirulaguntzarekin. Egileen berbetan “hasieratik argi izan dugu joko ona egin
nahi genuela, itxuraz polita,
landutako galderak, berezko
balio artistikoarekin, material
onarekin... urte askotarako jokoa, azken finean. Honek eka-

rriko lukeen prezio garestia asko arindu da Udalaren dirulaguntzari esker, eta gure helburua lortu dugu: kalitatezko jokoa, edozeinek erosteko moduko prezioan”. Laster, beraz,
jokoa erosteko moduan izango
da herriko hainbat tokitan.

Liburutegia kultur aniztasuna lantzen
uan San Martin Liburutegiak, ‘Liburutegiak Topaleku’ Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak martxan duen kanpainarekin bat egin du. EAEn
bizi diren kulturen arteko elkar
ulertzea bultzatzea helburu du
kanpainak eta horretarako gune gisa liburutegiak hartu dituzte. Erkidegoko hainbat liburutegitan garatuko den esperientzia piloto horren barruan,
orain hasi eta urtea amaitu bi-
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tartean haur eta gazteentzat
bereziki prestatutako ekintzak
garatuko dira eta, horrez gain,
kultur aniztasunaren inguruko
ideia zabaltzeko helduendako
ipuin kontalari saioak antolatu
dituzte.
12 eta 16 urte bitartekoentzat, idazle batek dinamizatutako ipuin lehiaketa ipiniko dute martxan, interneten. Horrekin batera, kartelak, pegatinak,
zerbitzu-gidak, irakurketa-gi-

dak eta beste hainbat material
eskuragarri ipiniko dute liburutegietan. Irakurketa-gida horretan berdintasuna, tolerantzia eta aniztasuna ardatz duten narrazio eta ipuinen 50
izenburutik gora batu dituzte
eta zerbitzu-gida, berriz, 9 hizkuntzatan kaleratu dute (euskeraz, gazteleraz, frantsesez,
ingelesez, portugesez, errumanieraz, errusieraz, arabieraz
eta txineraz).

Liburuak “askatuko” dituzte
ibarko Liburu eta Disko Azoka martxan dagoela aprobetxatuta, CAN-ek (Nafarroako
Kutxak), Errebal kalean duen Cancha-ren
bitartez, ‘bookcrossing’ delako ekimena ipiniko
du martxan. Izen hori gero eta ezagunagoa izanda ere, esanahia ezagutzen ez dutenentzat azalpen gisa, liburuak besteekin partekatzeko
modu erraza, dibertigarria eta doanekoa dela esan daiteke. Mundu
mailan gero eta jarraitzaile gehiago
duen ekimenak (550.000 lagunetik
gora egiten dute ‘bookcrossing’
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delakoa eta esku batetik bestera dabiltzaten 3’5
milioi liburu daude) liburuak toki publikoetan,
jendea dabilen tokietan lagatzea edo “askatzea”
du helburu, beste norbaitek liburua hartu eta irakurtzeko aukera izan dezan. Errebalgo CANen horretarako gunea
martxan daukate, urte osoan, baina egunotan hortik kanpora aterako dituzte liburuak, herriko txokoetan lagatzeko. Ekimenarekin bat
egin nahi duenak www.bookcrossing.es edo www.can.es helbideak kontsultatu ditzake.

Dantza afrikarrak Triska-rekin
zaroaren 4tik aurrera
eta ikasturte osoan zehar dantza afrikarren
ikastaroa eskainiko dute Triska
Dantzaren lokaletan (Txirio Kale, 1). Klaseak Antoine Karmingnan dantzari afrikarrak
emango du eta, horretarako,
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zuzeneko perkusioaren laguntza izango du. Martitzenero
emango dituzte klaseak, ordu
eta erdiz, eta 45 euro ordaindu
behar dira (hileroko kuota). Informazio gehiago nahi izanez
gero, 943530638 telefono
zenbakira deitu daiteke.

Asier Errasti Eibarko Laburmetraia Jaialdiaren inguruan urtero antolatzen den lehiaketara
lanak aurkezteko epea aurreko
egunetan amaitu zen eta, Plano Corto elkarteko ordezkariek
azaldu dutenez, estatu guztitik
ailegatu zaizkie lanak, 159
guztira. Horien arteko onenak
aukeratzen eta saria zeintzuk
jasoko duten erabakitzen nahikoa lan izango du epaimahaiak
datozen egunetan. Lanen
proiekzioa, berriz, azaroaren
17a eta 22a bitartean egingo
da, Portalean eta irabazleei sariak, berriz, Coliseoan emango
dizkiete, hilaren 22an bertan,
22.00etatik aurrera.

P E R R E T X IK O A K A Z T E R GA I
Udazkenarekin batera perretxikoak batzeko sasoia ailegatu zaigu eta, ohikoa denez,
Untzagako jubilatu etxeak horren inguruko hitzaldia antolatu du: Juan José Igarzak emango du hitzaldia, hilaren 30ean
17.00etatik aurrera. Bestalde,
gogoan izan Untzagako zentruan bertan José Luis Urbietaren koadroak ikusteko aukera
izango dela hilaren 26ra arte,
19.00etatik 21.00etara.

ARG AZKI E RAKU S KE T A
Klub Deportiboko Argazkilaritza taldeko José Luis Martínezen lanak hilaren 26ra arte Debako Turismo Bulegoan (Ifar
Kalea, 4) ikusgai izango dira.
Argazkilariak Italian hartutako
hainbat irudiz osatutako bilduma ipini du ikusgai eta erakusketa bulegoa zabalik dagoen
ordutegi berean ikusi ahal
izango da.

ESPERIENTZIA ESKOLA
Debabarreneko Esperientzia
Eskola herritarrei hulbiltzeko
asmoarekin, datozen egunetan bailarako herrietan hainbat
azalpen eskainiko dituzte Debegesako teknikari eta eskolako ikasle ohiek. Asmoa euren
esperientzia herritar guztien
eskuetara jartzea dute eta, horretarako, Eibarren, datorren
eguaztenean, urriaren 29an,
merkadilloaren inguruan izango dira goizeko 10.00etatik
11.30etara.

...eta kitto!/2008-X-24
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Firin faran
Indalezio Ojanguren saria Vicente Cerverarentzat
icente Cervera da Indalezio Ojanguren XXI.
Argazki Lehiaketaren
irabazlea. Valentziar honen
‘Refugiados’ lana izan da bilduma onenaren garailea 60 partaide eta 78 bildumen artean.

V

Cerverak, horrela, 500 euro eta
Portalean erakusketa aurkezteko aukera eskuratu ditu.
Argazki solteen mailan, berriz, lau garaile izan dira: Zumaiako J.R. Llavori (‘Edertasuna Nº1’), Berangoko Javier Fer-

An tx on
Na rbai za

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

60 partaidek 78 bilduma aurkeztu dituzte aurtengo edizioan.

Pirritx eta Porrotx saiorako sarreren salmenta
esklusiboa ...eta kitto!-ko bazkideentzat
benduaren erdialdean Pirritx, Porrotx
eta Mari Motots-en azkenengo ikuskizuna eskainiko da Unibertsitate Laboralean. Datorren astelehenean hasi eta azaroaren 7ra
arte, …eta kitto! Euskara Elkarteko bazkideek sarrerak esklusiboki erosteko aukera izango dute
elkartearen egoitzan, goizeko 9.00etatik
14.00etara eta 16.30etatik 20.00etara. Gainera,
salneurri berezia izango dute, 6 eurokoa. Elkartetik jakinarazi digutenez salmenta irizpideak
honakoak izango dira: bazkide bakoitzak 5 sarrera erosteko aukera izango du, bazkidea identifikatu egin beharko da, 2008ko irailerako urteko
kuota ordaindua izan beharko du eta ez dira sarrerak gorde edo erreserbatuko.
“Piratak” saio berria eskainiko dute pailazoek
datorren abenduaren 13an (zapatua) eta 14an

A

Aurt en “Pir at ak” la na a urkeztuko dute pailazoek.

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

Goiargiren kontzertua, Sostoak gonbidatuta
ihar, hilak 25, Zumarraga-Urretxuko Goiargi abesbatzak kontzertua emango du, 20.00etatik aurrera San Andres
elizan. Eibarko taldeak gonbidatuta datoz Goiargikoak
eta ekitaldia Sostoak datorren urtean ospatuko duen
25. urteurrenaren programazioaren barruan kokatzen
da. Goiargi abesbatzak, berriz, aurten bete du mende

B
LEIRE ITURBE

1 . - N a r r as k e r ix i a .
Agoztuak 31. Azitteinetik gora pásuen arrastotik. Ez dakit
noiztik amaittuta baiña zabaldu barik dagoan hoteletik gora goiaz. Baiña Sumendixatik
aurrera eziñ. Lokatzia, mendimoltzuak eta biderik ez. Zelan
edo halan hurrengo pásuan
lorratza topau dogu. Zenbat
urte ete ekazen pásuen zidorrak? Egun baten, méndiak
eta méndiak hor egon dan bidia hondatu dabe. Nahikoa
izan da sentiberatasun kontuan aitzen ez daben norbaittek eskabadorak sartzeko
agintzia. Erisonoko triskantziak ez daka izenik. Baiña zelan -zinegotzi batek diñoanez600 lanpostu sortuko dittuan....Baiña ez zan ba bertan
Tekniker bakarrik sartuko? Eta
zer, behin hasi ezkerio...segi
Maltzaraiño. Ibur errekan ez ei
dago lekurik eta (!)
2 .- E tx ef i l ia e ta ag o ra f ob i a.
Eibar, urterik urte, bizilagunak
galtzen doia. Udalak, ostera,
urterik urte, etxiak egin eta
egin. Gure alkatiak diño gustura ikusiko leukiala beste
Txantxazelai bat Eibarren. Baiña ezin dala! Ezin? Hor daka
Bolingua. Zer leku ederragoa
parke eder bat egiteko. Merkea eta politta. Trena tápau
eta ez dakit zenbat filigrana
karu egin barik. Baiña hortxe
be etxiak. Batzuk bihargiñendako, besteak...espekulatzeko
kontizu! Zergattik eze numeroak ez dabe emoten.
Udal arduradunen agorafobia: etxe asko, baiña plazarik?
Nun pasiatuko dau jente nausixak, umien kotxiekin doiazenak...

EKHI BELAR

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

nandez (‘Tan’), Bergarako Benito Cantero (‘Sintra’) eta Malagako Juan Miguel Alba (‘Poblado Katamguda’). Lauetariko
bakoitzak 150 euro lortu ditu.
Euskal Herri mailako lehen
saria Jose Agustin Gurruchaga
bergarrak lortu du ‘El pinar’ lanagatik. Bigarrena, Iosu Garai
legazpiarraren eskuetan erori
da ‘Khoton’ lanagatik. Eta hirugarrena, Virginia Araquistain
eibartarrak lortu du ‘Claroskuro’ argazkiagatik.
Herri mailan, bestetik, Idoia
Bustinduik lortu du garaipena,
eta Miren Bakarne Elejalde
(‘Zuha maia 2’) eta Naroa Isasmendi (‘Terremoto 2’) izan dira
bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.

laurdena: 1982an jaio zen
ahots zuriz osatutako abesbatza, Antonio Rey-ren zuzendaritzapean, eta gaur
egun 40 koralista batzen ditu. Bere ibilbidean lehiaketa
ugaritan hartu du parte, besteak beste Tolosan urtero
egiten den jaialdian eta, horrez gain, Urretxun udazkenero musika-zikloa antolatzen du.
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LEIRE ITURBE

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

Liburu eta disko azokaren azken asteburua
A ur r e k o ba r i x a k ua n z a b a l du z u t e n E i b a r k o L i b u r u e t a D i s k o A z o k a a s t e b ur u a n i t x i k o d ut e , ba i n a o r a i n di k e go n e z z a r e t e n o k l i b u r ua k e t a m u s i k a % 1 0 e k o de s k o n t u a r e k i n l o r t z e k o a u k e r a da u k a zue. Besteak beste, literatura munduko azken nobedadeak, perretxikoei buruzko gidak, Eibarko historiaren gaineko liburuak eta euskal musikan entzunenak diren hit-ak aurkituko dituzue azokan. Aurten, iaz bezala, 22 saltoki daude Untzagan. Goiz eta arratsaldez irekiko dute, lanegunetan 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 21.00etara eta jaiegunetan, berriz, 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 21.30etara.

Txikitto! ere
eskolara bueltan
A i l e g a t u z a i o T x i k i t t o ! h i l a be t e k a r i a ri e r e e s k ol a ra b u el t a t ze k o sa s o i a .
Ud a k o o p o r r a l d i a e t a ge r o , b e t i be z ai n d o t o r e d at o r ki gu …et a k it t o !
E u s k ar a E l k a r t e a k , h e r r i k o i k a st e t x e ek i n et a U d a l ar e k i n e l k a r l a n e a n , k a l e r a t z e n d u e n h a u r e ta g a z t e t x o e n
aldiz kar ia. Atzo banatu zen 98. alea
eta azalean herriko umeek waterpoloa
ikasten dihardutela ikus dezakegu.
Aurtengo aldaketa nabarmenena bertsolaritza eta lehiaketak bat egin dutela da. Txikitto! Hilabetekariak
1.350 ale banatzen ditu herriko ikastetxeetan bertan, 6 eta 12 urte bitarteko ikasle guztiendako doan.

1937an jaiotakoak

LEIRE ITURBE

U r te h or r e t a n j a i o t a k o e k a u r t e n 7 1 u r t e b e t e e d o b e t e k o d i t u z t e l a o s p a t z e k o , ia z ko m od u a n e l k a rt u e g i n g o d i ra , e g u n a
jai gir oan emateko. Azaroaren 14an izango da hori: 13.00etan
Untzagan batuko dira denak, taldearen argazkia ateratzeko eta,
ondoren, txikiteoan ibiliko dira, 14.30etan Arrate Hotelera joan
aurretik. Han bazkaldu egingo dute eta, jarraian, nahi duenak
dantzan egiteko aukera izango du. Joan nahi dutenek 50 euro sartu beharko dute, Kutxan horretarako zabaldu duten kontu korronte zenbakian: 2101 0035 170126632355.

Irudi an, a ur reko zapatuan Arrate Hotelean 1953an jaiotakoen
b a zk a r iko mahaietako bat.

IOSU JIMÉNEZ, IPUIN KONTALARIA:
“`Kamishibaia´ euskararen
irakaskuntzarako oso
egokia da”
- Ze r d a ‘Ka m is h ib ai a’?
Ipuinak kontatzeko teknika
bat da. Japonian sortu zen
1930. urtearen inguruan, eta
aurrekari gisa XIX. mendeko
antzerki japoniarra eta ‘benshi’
izeneko zinea aurki daitezke.
‘Benshi’ zinea mutua zen eta
narratzaile bat egoten zen irudietan gertatzen ari zena kontatzen. Gero, soinua heldu zen
pelikuletara, eta ‘Benshi’ zineman narratzaile moduan aritzen zirenak langabezian geratu ziren. Orduan, kaleetan
ipuinak kontatzen hasi ziren
eta ‘Kamishibaiaz’ baliatzen ziren horretarako.
- B a i n a , z e r t a n da t z a ?
`Kamishibaiak´ paper zurruneko horri batzuk dira, eta
horriak aurrera pasatzen zituzten bitartean, haiek (kontalariek) istorioak kontatzen
zituzten. ‘Kamishibaia’ kontatzeko, horriez gain, antzeztoki txiki bat behar duzu, ‘Butaia’. Hasiera batean, ‘Kamishibaia’ parkeetan kontatzen
zen. Kontalaria parkera bizikletan joan, umeak erakarri,
istorioa kontatu eta istorioa
amaitu gabe, goxokiak saltzeko aprobetxatzen zuen.
Guk ez dugu horrela erabiltzen ‘Kamishibaia’. Gainera,
hizkuntzak irakasteko sekulako potentzialtasuna duela
ikusi dugu. Bestetik, azken 58 urteetan birsortu egin da
‘Kamishibaia’ Japonian IKAJA
elkarteari esker. Orduan, eurek ingelesez hainbat material dituzte eta horri eskerrak
ikasi dut nik.

- N o l a h e l t z e n d a z u mo du k o
n a fa r b a t h o r r e l a k o t e k n i k a
j ap o n ia r b a t i ka s te ra ?
Badago Japonian Yamaguchi
izeneko hiri bat Iruñearekin senidetuta dagoena. Horrela, Iruñeako Yamaguchi auzoko liburutegian hainbat ‘Butai’ eta
‘Kamishibai’ jaso zituzten opari
bezala, eta horri esker hasi zen
hemen ezagutzen. Bestalde,
Nafarroako EIBZ-n (Euskara Irakaskuntzarako Baliabide Zentruan) irakaslea naiz, eta ikusi
nuen euskararen irakaskuntzarako ‘Kamishibaia’ oso egokia
dela, normalean lantzen ez diren kontuak lantzeko aukera
ematen dizulako. Oso praktikoa da, umeei ikaragarri gustatzen zaie, eta helduei ere.
- N ola jas o z u ten z ap atu an
u m e ek ‘ Ka m is h ib a ia ’ s ai oa ?
Bost ipuin kontatu nituen Eibarren zapatuan, ‘Kamishibaien’ bidez zein istorio mota
kontatzen diren erakusteko pixka bat. Badago herri ipuinak
kontatzeko aukera, eta Eibarren
ume txiki asko zegoenez, ume
txikiendako ‘Kamishibaiak’ ere
kontatzeko aukera egon zen.
Ezberdinak dira eta umeen partehartzea eskatzen dute. Umeek oso ondo pasatu zuten eta,
egia esan, nik ere bai (barreak).
- U m e e i z u z e n du t a k o z e r ba i t
da edo helduek ere goza dez ak ete ‘ Kam is h ib ai az ’?
Denontzako da gustagarria
‘Kamishibaia’. Eibarren bildu
ziren helduak gurasoak ziren
gehienbat, baina nik uste dut
ondo konektatu eta ondo pasatu zutela.
...eta kitto!/2008-X-24
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Agenda
telefono jakingarriak

SOS deiak ...........................112
Pegora ................................010
Udaletxea ............943 70 84 00
Portalea ...............943 70 84 39
Udaltzaingoa.......943 20 15 25
Mankomunitatea....943 70 07 99
Debegesa ............943 82 01 10
KIUB ....................943 20 38 43
Epaitegia .............943 03 34 00
Iberdrola..............901 20 20 20
Naturgas..............902 12 34 56
DYA Larrialdiak...943 46 46 22
Gurutze Gorria....943 22 22 22
Mendaro osp.......943 03 28 00
Anbulategia.........943 03 25 00
Torrekua ..............943 03 26 50
Errepideak ...........902 11 20 88
Ertzaintza ............943 53 17 00
Eusko Tren..........902 54 32 10
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25
Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

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

eguraldia

Euskal Meteorologia Agentziatik

EPELTZEN

ZAPATUAN laino altuak izango dira, baina
eguzkia nagusituko da egunean zehar.
Horri esker, tenperaturak gora egingo du
eta aurreko egunetan baino giro epelagoa
izango dugu. DOMEKAN eguzkia izango da
egun osoan eta giro epelarekin jarraituko
dugu. Haizeak norantza aldakorra izango
du egun bietan.
...eta kitto!/2008-X-24
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26

28

barixakua

domeka

LIBURUTEGIA

JARD. MIKOLOGIKOAK

MUSIKALDIA

10.00/14.30.- Perretxikoen
erakusketa eta dastaketa.
T. Etxebarria kalean. Klub
Deportiboak antolatuta.

20.30.- XVI. Musikaldia. Audite
Chamber Choir (Finlandia). Sarrera: euro 2. Coliseoan.

17.00.- Orri markatzaile tailerra. Umeen liburutegian.

KONTZERTUA
22.30.- Erabal Jaialdia. Jazz
Voices Ensemble (Iruñea). Soraluzeko aretoan (Soraluzen).

25

martitzena

ODOL-EMAILEAK
12.30.- Bilkura eta meza,
Arraten. 14.30.- Bazkaria eta
oroigarriak banatzea. Kantabria jatetxean.

zapatua

UMEENDAKO ZINEA

JARD. MIKOLOGIKOAK

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

08.15.- .- Lizarruzti eta Marietara txangoa, perretxikoak
bilatzera. Klub Deportiboak
antolatuta

TXANGOA
09.30.- Ekainberrira txangoa, Arrate Kultur Elkartearekin. Irteera Egogainetik.

ITZA HITZ
09.30.- Hitza Hitz ekimenera Legutiora joateko autobusen irteera. Ego-Gainetik.

1958-AN JAIOTAKOAK
13.00.- Urte horretan jaiotakoak Untzagan elkartuko dira, taldearen argazkia ateratzeko. 13.45.- Aperitifa, O’Jays tabernan, trikitilariek lagunduta. 15.00.- Bazkaria
Arrate Hotelean. 17.00.Dantzaldia. 19.30.- Jaiaren
amaiera, kalejira Ongi Etorri
tabernaraino, trikitilariekin.

KONTZERTUA
20.00.- Mamassita Pro (Madril / Gasteiz). Zabiel Kultur
Etxean (Mutrikun).

29

eguaztena
CAN CANCHA
18.00.- Marcos Ortega magoaren saioa. CANen egoitzan (Errebal kalean).

LIBURUTEGIA
19.00.- Ipuin kontalari saioa
(helduentzat), Beatriz Egizabalekin. Helduen liburutegian.

30

eguena
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HITZALDIA

astelehena
TXANGOA
10.00.- Jubilatuen irteera,
Gernikako Azokara. Egogainetik.

17.00.- Perretxikoei buruzko
hitzaldia, Jose Igarzaren eskutik. Untzaga jubilatu etxean.

MUSIKALDIA
20.30.- Chantage (Erresuma
Batua). Sarrera: euro 2. Coliseoan.

KONTZERTUA
19.00.- Aintzinrock kontzertua: Leok’k eta Expresión Sonora. Coliseoan.

erakusketak
Urriaren 26ra arte
Koldo Etxebarriaren margo
erakusketa. P o r t a l e a n .

KONTZERTUA

Jose Luis Urbietaren margo
erakusketa. Unt z ag a J ub i la tu E t xe an.

20.00.- Goiargi (Urretxu-Zumarraga) abesbatzaren kontzertua. San Andres elizan.

Jose Luis Martínezen `Italia´
argazkiak. Debako Turismo Bulegoan.
Urriaren 31ra arte
Pedro Arriolaren argazki erakusketa.
P or ta lea ta ber na n .

Lehiaketak
San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: a z a r o a r e n 7 r a a r t e .
Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).
Galtzakomik Komiki Lehiaketa.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda (18tik gora).
Azaroaren 26ra arte. Informazioa: www.galtzaundi.com
Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. A b e n d u a r e n 1 e r a a r t e .

Ander Larrazaren argazki
erakusketa. K l u b D e p o r t i b o a n .
Ion Galdosen argazki erakusketa.
E l A mbigú ta ber n a n.
J. Antonio Palaciosen argazki
erakusketa. B e e r H o u s e - n ( D e u s t u ).
Azaroaren 2ra arte
Emilio Guerreroren marrazki
erakusketa. T o p a l e k u a n .
Abenduaren 15era arte
`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:
Eibar 1908´ erakusketa.
Arm a gi n t za re n Mu s eo a n.
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Zorionak, ARRATE Leiaristi,
eguenian urte bi egin
zenittuan-eta. Muxu haundi
bat famelixaren partez.

farmaziak

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

Zorionak, ASIER Mallia Moreno,
martitzenian urtia betetzen
dozulako. Famelixa guztiaren
partez Eibartikan.
Zorionak, ITZÁ, atzo bost
urte bete zenduazelako.
Patxo potolo bat.
Eta zorionak aitatxo
EDUri be, hillaren 16xan
urtiak egin zittuan-eta.

denborapasak

au rrekoaren emaitza

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

hildakoak
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Dirulaguntzak
G K E - e n t z a t laguntzak.
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, azaroaren 5era arte.
UEUko udazkeneko ikastaroet arako
laguntzak. Zenbatekoa: matrikularen erdia. Eskaerak
non eta noiz: Pegoran,a b e n d u a r e n 1 9 r a a r t e .

- Gregoria Belinchón Carrión.
94 urte. 2008-X-16.
- Cresen Arizmendiarrieta Galdos.
93 urte. 2008-X-17.
- Ana Mª Eguren Larrañaga.
75 urte. 2008-X-17.
- Ignacia Mancera Domínguez.
86 urte. 2008-X-18.
- Ignacio Maguregi Martitegi.
79 urte. 2008-X-18.
- Amanda Aguado Estrada.
89 urte. 2008-X-19.
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SUDOKUA

sarreren salmenta
(Coliseo)
Salg ai
MUSIKA:
– A i n t z i r o c k.
Urriak 25, 19.00etan.
– C h a n t a g e (Britainia Handia).
Urriak 27, 20.30etan.
– A u d i t e (Finlandia).
Urriak 28, 20.30etan.
– C o r A m i cs d e l a U n i o (Katalunia).
Azaroak 1, 20.30etan.
– V d o c h n o v e ni je.
Azaroak 2, 20.30etan.

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

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

untzaga

“High school musical 3”

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

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

zinemazinemazinemazine

...eta musu
bat zuretako

jaiotakoak

Luken Carrasco Fernández. 2008-X-12.
Jon Rodríguez Villaverde. 2008-X-15.
Mohamed-Yasser Brouyajil. 2008-X-15.
Markel Heredero Pérez. 2008-X-15.

amaña
“Wall E”

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

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

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Legarre-Gain kalean pisua salgai. Logela
bi, sukalde-egongela eta komuna. Guztiz
berriztua. Eguzkitsua. 150.000 euro. Ordaintzeko erraztasunak. Tel. 665-728504.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.
l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eibarren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta komun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685751891.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igogailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.

LOKALAK

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

AUTOAK
l Prestatutako

furgoneta salgai. Ohe bi,
sukaldea, elektrizitatea, berogailua, portaeskia eta portabizikleta. Tel. 653745722.
l Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.
2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.
28.500 euro. Tel. 677-004742.
l Iveco Daily 35-S11 furgoneta salgai.
2800 Turbo motorea. 2001ekoa. Tel. 607393114.

BESTELAKOAK

Eguzkitako betaurrekoak agertu dira
...eta kitto!-n. Bertatik pasatu. Tel. 943200918.
l Urrezko pultsera aurkitu zen urriaren
2an Urkizu inguruan, Lucia izenarekin. Jabeak zenbaki honetara deitu dezake. Tel.
630-810099.
l

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

SALEROSKETAK

PSR-E403 teklatua salgai. Mahaiarekin. Berria. Tel. 605-702294.
l Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 markakoa. Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.
658-757851.
l Autorako irratia salgai. Kenwood markakoa. 4x35 watioko potentzia + sei CDrendako kargadorea. 50 euro. Tel. 638120339.
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082.
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bikoa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637528992.
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdinak). Egoera onean. Tel. 645-007388.
l Yamaha

LANA

l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-

tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
Gizona eskaintzen da kamarero, peoi
edo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera kamarera moduan eta garbiketa lanetarako. Tel. 659-842752.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile edo garbitzaile moduan eta nagusiak zaintzeko. Tel. 648-734243.
l Neska behar da interna moduan lan egiteko. Tel. 943-121455.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 943-530718 edo 646-048823.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak zaintzeko. Etxez-etxe. Orduka. Esperientzia. Tel. 677-763916.
l Neska eibartarra eskaintzen da arratsaldez lan egiteko. Tel. 658-715978.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
676-622563 edo 638-338816.
l Pertsona bat behar da nagusiak zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera (12.00-15.00) nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 647-044031.
l Neska eskaintzen da asteburuetan edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
646-821678.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 659-639296.
l Sukaldaria behar da, esperientziarekin.
Tel. 943-206868.
l Neska eibartarra eskaintzen da goizez
umeak eskolara eramateko. Tel. 646369330.
l

l Neska eskaintzen da arratsaldez eta asteburuetan garbiketa lanetarako. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel. 650-034445.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lanetarako. Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.
671-972733.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goizeko 09.30etara. Tel. 699-813826.
l Euskeraz ulertzen duen emakumea eskaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943202908.
l Neska euskalduna eskaintzen da garbiketa lanak egiteko. Tel. 687-114707.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.
Tel. 662-256289. Silbia.
l Mutila eskaintzen da lorezain moduan
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 680-838639.
l Gela hotzean jarduteko pertsona (gozogintza nozioekin) eta sukaldari laguntzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679950907.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.
Justina.
l Aerobic-eko monitorea behar da Mendaron klaseak emateko astelehen eta
eguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.
lurdesrodri@hotmail.com
l Alemanierazko klase partikularrak eta
pertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.
647-275374.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662256289. Silbia.
l Emakumea eskaintzen da etxeko lanetarako. Tel. 636-049090.
l Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako. Tel. 617-942407.

l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943701850.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase partikularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu edo ikastolara eramateko. Tel. 943700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubilazioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore moduan lan egiteko. Tel. 649-630561.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
l Neska eskaintzen da tabernak garbitzeko. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikasketekin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erropa plantxatzeko. Tel. 606-276630. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko.
Tel. 638-338810.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen
eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako
PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro.
Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

Iragarkiak ipintzeko:
943-200918 (Marisol).

BAZKIDEENTZAKO AURRE-SALMENTA BEREZIA
Urriaren 27tik azaroaren 7ra

Azaroaren 8tik aurrera

Ordutegia: 09.00-14.30 eta 16.30-20.00
...eta kitto! Euskara Elkartearen bulegoetan
Salneurri berezia: 6 euro

Ohiko lekuetan (Txutxufletas, Julen eta Geltoki) salduko dira, 6’50 eurotan

Salmenta irizpideak: Bazkide bakoitzeko 5 sarrera salduko dira /
Bazkidea identifikatu egin beharko da / 2008ko irailerako urteko
bazkide kuota ordainduta izan beharko du / Ez dira sarrerak gorde edo erreserbatuko

Abenduak 13 -zapatua- eta 14 -domeka- (16.30 eta 18.30)

