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

EPETA KUAK EGIN.- Ordaindu gabe alde egitea. Eskuan ordaindu gabe erosi. “Epetakuak egitten
zaliak, nik dakiran batzuk”. “Autua epetakuak eginda erosi eban”.
EPETALARI.- Erositakoa ordaintzen ez duena. “Epetan sarri egitten dabenari esaten jako
epetalarixa”.
EPETAN BIZI.- Inoren lepotik bizi. Zorretan edo kreditora bizi. “Lehengo bihargiñen burubidia,
urte guztian epetan bizi”.

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

eskutitzak

KRISIA?
Nire belaunaldiko askok jaso genuen hezkuntzak sozialismoaren idealen kutsua
zuen. Gaur, sinesten ez dugun sistema barruan eroso bizi gara, gutxienez ahalik eta
berdintasun eta gizarte-estaldura zabalena
lortu nahian.
Orain krisi handia sortu da. Agian eutsiezina den neoliberalismoaren kulunka izan
daitekeena. Inoiz euki ez duguna galtzeko
beldurra sortu zaigu. Geldirik gaude, gobernuei begira, ea nola ateratzen gaituzten zulotik. Baina gobernuek piztia hori bizirik
eusten dute transfusioen bidez.
Erakunde politiko eta sozialek ez dute
erreakzionatzen. Burgesia zapaltzailea gu
geu bagara, nori egin behar diogu aurre? Bide berriak ikusteko ahalmena duten ideologoak, non daude? Nork gidatuko du gizarte
bateratua eredu berri baterantz, ilusioz?
Historian gertatu izan ohi den moduan,
ogibako esklaboak legio izan arte itxaron
beharko dugu aldaketak ikusteko; talde horretan sartzen azkenetarikoak izango garen
itxaropenaz.
J ulia n Fer n ánd ez

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Birusen inguruan, gaur egun neskak, kirolak eta Eguberriak dira trikimailurako gehien erabiltzen diren gaiak.
Mesfidantza da birusen aurkako babes neurri eraginkorrena; gainera, Taiwandik zure ordenagailura birusa iristerako antibirus egileek konponbidea topatu dute”
(Anartz Ruiz, `Software kaltegarriak´lanaren egilea)

“Erlijio guztiak dira patriarkalak, baina katolikoa okerrena
da. Bibliak ez du inongo arrazoirik ematen Jainkoa gizonezkoa dela pentsatzeko; juduek, esaterako, ez dute Jainkoaren irudirik. Emakumeen eskubideen aldeko borroka
Itun Zaharrean zein Berrian agertzen da: irakurri ondo”
(Maria Pau Trayner, teologo feminista)

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-XI-14
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autuan
K O N T S UM O - B E K A K
2009rako Kontsumo Arloko Ikerketa eta Formakuntzarako bekak eskatzeko epea zabalik dagoela
eman du ezagutzera Karlos González Udaleko
Kontsumo zuzendariak. Eusko Jaurlaritzak bultzatutako bekak dira eta profesionalak kontsumoaren
inguruko gaietan trebatzea dute helburu. Jaurlaritzak eta Udaleko Kontsumo zuzendaritzak elkarlanerako hitzarmena dute, KIUB (Kontsumitzaileen
Informaziorako Udal Bulegoan) zerbitzuak eskaintzeko. Informazio gehiagorako www.industria.

ejgv.euskadi.net helbidea kontsultatu edo 943022500 telefono zenbakira deitu.
TR AF IKO KA NPAINA
Astelehen honetan gidarien artean mugikorren erabilera kontrolatzeko trafiko kanpaina ipini dute martxan
eta aste biko iraupena izango du. Urtarrilean garatu
zen horren inguruko azken kanpainan aste biko tartean 800 salaketatik gora jaso zituzten. Gidatzen den
bitartean mugikorra erabiltzeagatik 200 euroko isuna
ipintzen dute eta gida-baimenetik hiru puntu kendu.

Pantxika
beldur dago

B
Herritarren parte hartzea bultzatzen
udel-ek herritarren parte
hartzea bultzatzea helburu
duen
Kudeatuz
proiektua garatzeko aukeratu
du Eibar, Gipuzkoako beste 9
udalerrirekin batera. Udalerri
bakoitzak berak aukeratutako
arloaren inguruko proiektua
eramango du aurrera. Eibarren
kasuan, kultur-arloan garatuko
da proiektua: teknologia be-

E

rriak eta betiko metodoak uztartuta, kultur-programazioa
eta herriko kultur elementuen
erabilera ezartzeko inkesta
egingo dute.
Herritarren parte hartzerako
planak Siadecok koordinatu
egingo ditu eta herritarren asebetetze-mailaren
inguruko
ebaluaketa egitea, berriz, Gizakerren ardura izango da.

Astelehenean sinatu zuten hitzarmena Edurne Egaña sailburuak eta Mª Jose Telleria Kultura zinegotziak. Hitzarmenari
jarraituta, proiektuak garatzeko
100.000 euro jasoko dituzte
udalerriek.
EB-Aralar koalizioak “hitzarmenaren sinaduraren berri komunikabideen bitartez” izan
zuela kritikatu du aste honetan
bertan zabaldutako oharraren
bitartez: “Parte hartzearen aldeko edozein ekimenekin bat
egiten dugu, aspalditik egiten
dihardugun aldarrikapena baita, baina hitzarmena sinatu dela herriko komunikabideen bitartez jakin dugu. Hori ikusita,
Udalean dagoen parte hartze
maila nolakoa den, kontuak
atera”.

Benigno Baskarani buruzko hitzaldia
urten Benigno Baskaran Eibarko sozialista historikoa jaio zela 100 urte betetzen dira eta, mendeurrena gogoratzeko, Elkarte Sozialistako Eibarko Batzordeak hainbat ekitaldi antolatu ditu. Gaur arratsaldean Jesús
Egiguren abokatu eta buruzagi sozialistak ‘Be-

A

Benigno Baskaran Felipe Gonzálezekin.

nigno Baskaran y el socialismo eibarrés’ izenburuko hitzaldia emango du, 19.30etan Portaleko
areto nagusian. Ondoren, Benigno Baskaranen
omenezko afaria egingo dute afiliatuek.
Benigno Baskaran Guridi (1908-1984) Eibarko
talde sozialistaren sortzailea izan zen Marcelino
Baskaranen semea izan zen eta, aitaren adibideari jarraituta, 12 urte zituenerako alderdi sozialistaren gazteen taldearekin bat egin zuen eta bizitza osoan arlo politiko zein sindikalean beharra
egin zuen. ‘Eibarko abade laikoa’ gaitzizenarekin
ezaguna izan zen eta Eibar eta inguruko ezkerreko militanteen ehorzketa zibilak antolatu eta
gidatu zituen luzaroan. Horrez gain, mitin ugari
eman zuen. Horien artean bereziki ezaguna da
Franco hil ondoren Espainia mailan eman zen lehena: ekitaldian Benigno Baskaranekin batera,
besteak beste, Felipe González, Alfonso Guerra
eta Nicolás Redondok hartu zuten parte.

ai Pantxika, ulertzen
dut zu urduri egotea.
Normala da, justu
orain gainera, Gabonetan
Olentzero kalejiran ateratzeko belar jaten eta indarrak pilatzen zenbiltzanean.
Nik nahita egiten dutela uste dut, zu izorratzeko, badakizu kalekumeok beti izan
garela krudelak astoekin.
Maiz esan didazu gustura
zaudela larrean, Erisonon,
are gehiago autopistako zaratara ohitu zinenetik, eta
orain handik bota nahi zaituzte, dagoen krisiarekin
gainera! Zertarako eta,
mendian zulo itzela egin eta
teknologi-zerbait eraikitzeko. Fabrika eta auto gehiago
diozu? Segur asko.
Zulo handia da baina Pantxika, ez konpainia egiten dizuten satorrena bezalakoa.
Etzazu bromarik egin horrekin! Ibur-errekan ere badagoela tokia entzun zenien
aurreko batean bi mendizaleri, ezta? Bai, diotenez ba
omen dago, baina nik ere ez
dut ulertzen zergatik ez duten han eraikitzen. Interesak
diozu? Zure belar goxoa
kendu nahi dizute, ziur, gorbatadunek inbidia dizute.
Bai, badakit zuri ez dizutela
iritzirik galdetu, ezta satorreri ere. Eta zergatik ez duten
Errebalgo zuloan eraikitzen?
Pantxika, ez ditzagun bazter
guztiak nahastu…
Herriko zure lagunak ere
urduri omen daude, larreak
gero eta eskasagoak direlako. Arraten gora ere zuloak
daude, arrazoi zenuen, aurki
iritsiko dira santutegiraino.
Han bazeuden asto gehiago
baina jada ez dakit non dauden, eta zuk? Txontan ere
badituzu kideak, baina aurki
bidaliko dituzte, sei dorre
egiteko. ‘Manhattan eredua’
diote, arrazoi duzu hor Pantxika, bertsolari fina zinateke,
badago arrantza zu baino
ozenago egiten duen bi hankadunik ere.

Im an ol Ma gr o
(KAZETARIA )
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Danon ahotan
Andretxearen erabilera bultzatzeko asmoa
urreko astean egindako agerpenean, Andretxearen erabilera
bultzatzeko asmoa azaldu zuten Eva Juez Udaleko Berdintasunerako delegazioko presidenteak eta Ainhoa Urien Udaleko Berdintasun dinamizatzaileak. Helburua, Andretxea
emakumeek euren interes giza-kulturalak garatu edo generoaren gaineko arazoak konpontzeko lekua izatea da. Andretxearen indartze hori lortzeko, esparru publiko eta pribatuan lan egingo dutela adierazi zuen Juezek.
Zezenbideko egoitzan hainbat zerbitzu eskaintzen dituztela gogoratzeko aprobetxatu
zuten prentsaurrekoa: informazio eta orientazioa nahi duten emakumeei eta elkarteei
arreta, gizonezkoen eta ema-

Coltanaren
bihotzian (1)
ongon lekutu eban Joseph Conrad-ek Itzalaren bihotzian nobela.
Kongoko Errepublika Demokratikuan (KED) azken
astietan gertau diranak ikusitta, Conrad-en liburuaren
izenburua ekarri dabe askok. KEDeko Gobernuaren
Armadak eta Laurent Nkunda buruzagi tutsiaren tropak
egitten diharduen triskantzen barri emoteko, komunikabidiak Afrikako baltzen
arteko ikusi-eziñak eta gorrotuak atara dittue. Zeozer
gehixago sakondu nahi izan
balebe, konturatuko ziran
Kongon 1998tik 2003ra arteko gerran 4 bat millioi lagun hil zirala (Bigarren Gerratetik hona munduan izan
dan triskantzarik haundixena) eta harrezkero atzera
piztu dan gerran beste millioi bat lagun hil dirala. Sakontzen segidu ezkero,
konturatuko ziran gerra bixotan Estatu Batuak inguru
horretan daken morroia
izan dala partian: Ruanda.
Lehenengo gerran Ugandarekin batera eta bigarrenian
Nkundaren troperi lagunduz. Nazio Batuak holakuetan beti egin daben legez,
kasko urdiñak bidali dittue,
17 milla soldadu. Baiña
kongotarrak behin eta berriro salatu dabenez, kasko urdiñak, iñungo disimulurik
barik, Joseph Kabila presidentearen armadaren kontra jarri dira. Zer dala-ta ete
da? Burrukarik latzenak KED
ekialdian, Kivun dira eta ez
hala biharrian, izan be eskualde horretan dagoz
munduko coltan meatzerik
haundixenak. Coltan (columbita-tantalita) horretatik
tantalioa ateratzen da.

K

Juan Andr e s
Ar goitia

...eta kitto!/2008-XI-14
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Emakumeen interesak garatu eta arazoak konpontzeko gune izan nahi
du Andretxeak.

kumezkoen arteko berdintasun politiken dinamizazioa,
Emakumearen Mahaiaren bilgunea…
Gaur egun, andrazkoen lau
elkartek hartzen dute parte
Emakumearen Mahaian: Pagatxa, Lacasium, Safa eta Emakume Independienteak. Zentzu
honetan, herriko andrazkoen

elkarteak batzeko asmoz eratu
zen Emakumearen Mahaian
herritarren parte hartzea handiagoa izatea nahiko luketela
adierazi zuen Ainhoa Urienek.
Gaian interesa dutenek Andretxeako arduradunekin harremanetan
ipini
daitezke,
943700828 edo 943708440
telefonoetara deituta.

30 proiektu Toribio Etxebarria lehiaketan
uskal Autonomia Erkidego osotik ailegatutako
proiektuak eta enpresa
ideiak jaso dituzte Toribio

E

Etxebarria Lehiaketako antolatzaileek, bere 19. edizioan:
17 lan ‘Enpresa Ideiak’ atalean lehiatuko dira eta 13, berriz, ‘Sormena eta eraberrikuntza teknologikoa enpresan’ sailean. Aurkeztutako
proiektuak hainbat sektorerekin lotuta daude (bioteknologia, teknologia biosanitarioak,
energia berriak, sektore aeroespaziala, zerbitzu berrien bitartez bizi kalitatea hobetzeko
proiektu berritzaileak, makina

erreminta…). Egunotan epaimahaiko kideak aurkeztutako
proiektu eta enpresa ideien
ebaluaketan beharrean dihardute eta irabazleek abenduaren 3an Coliseoan ospatuko
den ekitaldian jasoko dute saria. Udalaren eta Bic-Berrilanen eskutik jaiotako Toribio
Etxebarria Lehiaketak gaur
egun kolaboratzaile eta laguntzaile ugari batzen ditu
eta 100.000 eurotik gora banatzen ditu saritan.

Enpresak sortzeko ideia bila
ebegesak, enpresa berriak sortzen laguntzeko eskaintzen duen zerbitzuaren
barruan, gure eskualdean garatu daitezkeen negozioak atzemateko kanpaina ipini du
martxan. Kanpainaren ardatza pertsona nagusiek osatzen dute, azken urteotan biztanleriaren
etenbariko zahartzea ematen diharduela agerian
geratu baita gaiaren inguruan egin diren azterketetan. Kanpainaren arduradunek azaldutakoaren arabera, “gero eta zahar gehiago dago eta
eurei zuzendutako zerbitzuen kalitate eta pertsonalizazio handiagoa eskatzen dute. Debabarrenean egindako azterketak eta Nagusien Ekintza Planak agerian laga zuten eskualdean talde
honentzat baliabideak falta direla”.

D

Horri jarraituta, ideien kutxa bat sortu dute
Debegesako webgunean, jendeak izan ditzazkeen negozio-ideiak han biltzeko asmoz. Ideiak bidali nahi dituztenek, honako helbidera idatzi dezakete: nagusiak@debegesa.com
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danon ahotaN
Mitch hurakanak millaka hildako laga zittuan Ertamerikan. Hango pobrien barri emon zeskuen Maria
Isabel Nogales monja karmeldarrak eta Guatemalan bizitzen eguan Jon Alberdi eibartarrak.
Toribio Etxebarria Eibarko sozialista haundixaren
alaba Eibarrera etorri zan bisitan Venezuelatik.
Han zeraman bizitza kontatziaz gain, bere aitta politikarekin inoiz ez zala aberastuko esan zeskun.

Gr e gori o S an ta kru zi
b ur u zk o l i b ur u a
ka ler au za n.

To ri b i o E tx eba r ria r e n a l a b a
I s a bel ek i n al ka r r i zk et ia .

Gregorio Santakruzek dantziari eskindutako bizitza
kalerau eban Oier Araolazak egindako liburuak.
1980xan hildako Santakruz ondarrutarrak Klub Deportiboko lehelengoko. dantza taldia sortu eban.
HABEk Eibarko AEK euskaltegixa homologau eban, prozesu luziaren ondoren. Hiru urte lehenago homologau
ziran irakasliak, baina euskaltegixaren kasuan
hainbat aldaketa egin bihar izan eben lokaletan.

urreko barixakuan abiatu ziren ardo eta ehizaren inguruko V. Maridaje Jardunaldiak Arrateko Krabelin hoteleko jatetxean. Azken urteotan
egin ohi duten bezala, ehiza oinarri izango
duten menuak izango dira azaroko barixaku gauetako protagonista, hainbat ardandegi ezaguneko ardoekin batera. Afari berezi horietan parte hartzen dutenek, besteak beste, Marco Real, Ramon Bilbao, Chivite-Viña Salceda eta Breton etxeetako ardoak dastatzeko aukera izango dute.

A

Mireia Alonso Krabelineko arduradunak egin zuen Jardunaldien aurkezpena eta, urteroko moduan, jendearen erantzuna “oso ona” izan dela azaldu zuen. Lehenengo gauean
120 lagunek izan zuten Jon Odriozola sukalde buruak prestatutako menua dastatzeko aukera, lau ardo ezberdinekin lagunduta; Marco RealAurreko barixakuko aurkezpeneko irudia.
eko Roser Girabu enologoak eman
zituen ardo bakoitzaren inguruko ezauganaldien helburua jendeari jakiak eta ardoak
rrien inguruko azalpenak. Izan ere, Jarduezkontzen ikasteko aukera eskaintzea da.

Esperientzia Eskolak ikasturtea hasi du
arixakuan ekin zioten ikasturte berriari Esperientzia Eskolakoek. Aurten bosgarren edizioa beteko duen
eskolak egoitza aldatu du, Hezkuntza Esparrutik Armeria Eskola parean dagoen
Helduen Irakaskuntza Zentrura (Isasi, 39),
klaseetara doazenei bertaratzeko errezta-

B

sun handiagoa eskaintzeko asmoarekin.
Ikasturte honetan 11 ikasle berrik eman
dute izena; ikasleak Eibar, Elgoibar, Mutriku, Soraluze eta Debakoak dira, 55 urtetik
gorakoak eta aurkezpen ekitaldian ikasketei gogotsu heltzeko prest agertu dira.
Ekitaldian Sabin Zabala Eusko Jaurlaritzako Etengabe Ikaskuntzako Gipuzkoako arduradun teknikoak, Javier Lomas Kutxako Gizarte Ekintzako ordezkariak,
Elena Alonso Debegesako Giza Kapitalaren Garapenerako
Saileko arduradunak eta Elisa
López Debabarreneko Esperientzia Eskolako ikasle ohien
elkarteko lehendakariak hartu
zuten parte, eskolako ikasle
ohi batzuekin batera.

Museorako
hiru bizikleta
ndustriaren Museoak Eibarren 40ko
hamarkadan egindako 3 bizikleta jaso
ditu, Valderrubioko (Granada) beste
horrenbeste lagunek oparituta. Inguru
horretan bizikletak asko erabili ziren herrietatik kanpora zeuden nekazaritza eremuetara lanera joateko. Orbea eta BH
etxeetan egindako bizikletak zaharberritu
egingo dituzte
eta apirila inguruan inauguratu nahi duten
Industriaren
Museoaren bigarren fasean
ikusgai ipintzeko asmoa dute.

I
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Auzorik auzo
Urkin eta Amañan Haurreskola
bana zabalduko dabe

E

zorik egongo eta, behin baimena lortuta, beste proiektuarekin modu paraleluan biharrak
hasteko arazorik ez da izango”.
4 2 um e r e n d a k o t o k i x a
Haurreskola Partzuergoak berak proposatu zetsan Udalari
ikastetxietako jolaslekuetan aldez aurretik fabrikautako instalaziñuak preparatzia, beste herri
batzuetako adibidiari jarraittuta.
Haurreskola barri bixak plaza
kopuru bera izango dabe: jaixobarrixendako 8 toki eta 1-2 urte
bitartekuendako 13. Bittor Sa-

EKHI BELAR

guaztenian eskindutako
prentsaurrekuan, Carmen Larrañaga Hezkuntza ziñegotzixak auzuetan
Haurreskola barri bi zabaltzeko
proiektuak zertan diran azaldu
eban. Izan be, datorren urtiaren hasieran Amaña eta Urki
ikastetxietako jolaslekuetan
Haurreskola bana martxan
egotia posible zala aurreikusi
eben, baiña proiektuak errealidade bihurtzeko emon biharreko pausuak eta tramitiak prozesua atzeratu egingo dabela
aurreratu eban Larrañagak:
“Amañako proiektua aurrera
doia, proiektua idazten dabiltza eta, bete biharreko epe eta
tramite guztiak pasatuta, Haurreskola egitteko biharrak hasteko moduan izango dira. Urkin, barriz, ikastetxeko eskola
kontseilluak jolaslekuaren zati
bat erabiltzeko permisua emotiaren zain gagoz, baiña edozelan be badirudi ez dala ara-

C a r men Larrañagak aurkeztu eban pr entsaurrian haurreskolen asmua.

rasketako Haurreskolak eskintzen dittuan zerbitzu berak eskinduko dabe guarderixa bixak
eta plaza kopurua haunditziarekin batera, herrixan daguan eskaeriari erantzuteko gauza izatia
espero dabe, “behintzat Eusko
Jaurlaritzak arlo honetan marka-

42 ume
gehixaguend a k o l ek u a
e kar r ik o
dabe
h aur r e s k o la
b a r r i xa k .

tzen dittuan kopuruetara aillegauko gara”. Haurreskola barrixak 42 umerendako tokixa eskinduko dabe eta Bittor Sarasketan martxan daguanak 65
ume hartzen dittu. Ikasturte honetan 23 famelixa umia Urkizuko Haurreskolara eruateko aukera barik geratu dira eta, famelixa horren eskaeriari erantzuteko ahalegiñetan, Udalak Urkin
eta Amañan guarderixa publikuak zabaltzeko aukerak aztertzen hasi zan. Haurreskola barrixak 2009ko lehen seihillebetekuan zabaltzeko moduan egotia
espero dabe eta bakotxari
300.000 euroko aurrekontua
aurreikusi detse.

Urkizuko dorrietako obrekin kejau dira
zker Batua eta Aralar taldeko ordezkarixak
atzera be salatu dabe Urkizuko dorrietan
eta inguruan egindako obrak “txapuzerixia” dirala. Azken egunotan bota daben eurixakin sortutako putzueri erretratuak etara detsez,
hori erakusteko, eta salaketen artian “lakuen pareko putzuak” egitten dirala eta goiko terrazetatik ura “kaskadan” jausten dala azpimarratu dabe, oiñ hillebete batzuk egiñ eben bezala.
Esaten dabenez, “behiñ eta barriz harritzen
gara holako obra haundixan, eta oindiok amaittu barik egonda, zelan agertu leikez horrenbeste akats. Lehenago egin genduazen salake-

E

A KO NDI A
LORADENDA

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

Julen Arano / M Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
% 943 12 74 15
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– L o r a e t a l a n d a re n a t u r a l
e ta l eh or r ak
– Ezk ont zeta rak o lo rak

San Juan, 1 % 943 20 33 29 EIBAR

tetako batzuk kontuan hartu zittuen eta konpondu egin dittue, baiña eurixa egiñ eta segiduan ikusi dogu oindiok gauza asko geratzen
dala konpontzeko”.
Horren aurrian, koaliziñoko ordezkarixak
Udalari akats guztiak konpontzeko eskaeria
egittia exigitzen detse, “eta dana bihar dan
moduan konponduta eta kondiziñotan egon arte obraren behin-betiko zertifikaziñorik ez emotia. Ez dogu ahaztu bihar obrak Eibarren bizi garan herritar guztion artian pagatzen dittugula
eta gauzak ondo egitteko eskaeria egitteko eskubidia dakagula”.
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kaleko inkestA
Azken aldixan hainbat
“trastada” egitteko ideia
bururatu jakue bestela
euren sasoiari beste modu
batian eutsi ezin detsen
batzueri eta, holan,
tabernak atiak goizegi ixten
ebela eta, protesta moduan,
kale erakusketako batian
eguazen panelekin batera
bertako fotografixa guztiak
birrintzia baiño ideia hobiagorik ez jakuen okurridu
gasteiztar batzueri. Nestor
Basterretxearen lan bati be
erasotu detse Bermeon eta
antzerako zeozer gertau da
Markiñan be. Jendia artiarekin sartzen bada, zer esanik ez artetik
pixkat urruntzen diran kalietako bestelako tresnerixarekin!
Holan, bankuak eta farolak askotan ordaintzen dittue gure
haserraldixak eta horren kostua ez da nolanahikua izaten. Zer
lortzen dan horrekin? Ba, zenbat eta gauza gehixago apurtu,
orokorrian orduan eta mobiliarixo kaskarragua ipiñiko detsue
bestiaren ordez. Halanda guztiz be, hainbat hiriburuetako
agintarixak esaten dabenez, jendiak zeozer apurtzia nahi
dabenian berdin jako porlanazkua bada be: lan gehixago
eskatuko detse, baiña bardin-bardin apurtuko dabe.
Buruko gaixotasuntzat hartzen dabenik be bada.

Khalid Oukessou
29 urte, langabetua
Gauzak zaintzia edo ez pertsona bakotxak dakan heziketaren barruan dago.
Badago gauza publikuen kontzientzixa
dakan jentia, baiña baitta hori ez dakanik be. Eibarren ikusi dotenez, jentiak
kaleko gauzak ondo zaintzen dittuala
begittantzen jata, gauza publiko horrek
zaintzeko noziñua dakelako.

1957an sortua

GOZOTEGIA
Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

Manoli Urresti
74 urte, etxekoandria
Ez dira bape ondo zaintzen herriko
gauzak herritarren partetik, batez be
gaztien aldetik. Egixa esan, danon kulpia izan leike, baiña umiak jolasian eta
abar gehixago apurtzen dabe herriko
altzarixak bestiok baiño. Bakotxak nahi
dabena egitten dau eta danonak diran
gauzak apurtzen dira holan.

Mariasun Feijoo
22 urte, hezitzaillia
Neri begittantzen jata pertsona nagusixa nahiko ondo zaintzen dittuztela herriko altzarixak, baiña gazterixiak ez
dau berdin jokatzen. Gauza gehixago
apurtzen dabe gaztiak, holan, danenak
diran kaleko altzarixak margotu eta
hondatzen dittue. Horregaittik dago
Udala gauzak lantzian behin aldatzen.

Elias Garitagoitia
74 urte, jubilaua
Gaztiak negargarrixak dira kontu horretan; neri begittantzen jata gaztien
errua dala dana. Badagoz oso onak diran gazte batzuk -nik beti esan dot nere semiak zoragarrixak dirala-, eta badagoz gehixago be, baiña orokorrian
ez da holan. Gaiñera, nik ikusten dotenez, txarrenak gazte marrokixak dira.

Jendiak zaintzen dau
herriko mobiliarixua?
EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

BAR RES TAURANTE
A
DE MAITANE
943 208 859
RRATE AUZOA

MENUAK aukeran e ta KARTA

Pintxoak , kazuelit ak e ta bokat ak

EGUNERO ZABALIK 11.30etatik aurrera

(astelehenetan ezik) / Parking pribatua eta terraza

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 taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto!/2008-XI-14
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Geure gaia

Azken urtiotan kanbixo haundixak emon dira gizartian eta baitta eskoletan erakusteko moduan be.
Horrekin konturauta dabiz aspaldittik Juan San Martin Udal Liburutegikuak eta, horregaittik, oiñ arte
behintzat gurian parekorik euki ez daben ekimena ipiñiko dabe martxan: umieri ingelesa lantzeko
aukeria eskinduko detsen saio eta taillarrak garatuko dittue bixartik bertatik hasitta.
Atzerriko hizkuntzaren eta zientziarekin lotutako beste hainbaten inguruko ezagutza
haunditziaz gain, etenbarik barritzen diharduan Liburutegixak atzerriko hizkuntzetan trebatzeko
eskintzen dittuan aukera eta baliabidiak ezagutzera emoteko bidia zabalduko dabe jarduerak.

LIBURUTEGIXA,
gero eta internazionalagua
ixar
ipuin-kontalari
saiua eskinduko dabe
umien liburutegixan,
18.00etatik aurrera, Zapatuko
Ipuiña programaren barruan,
baiña berezittasun batekin:
saiua ingelesez izango da. Rebecca Place ipuin-kontalarixak
‘The Great Race: The Story of
The Chinese Zodiac’, ‘My
Granny Went to market: A
Round The World Counting
Rhyme’ eta ‘This is our house’
kontauko dittu. 5 eta 7 urte
bittarteko umiendako pentsautako saiua izango da eta,
jakiña, edade horretako umiak
ulertzeko moduan azalduko
dittue kontuak.

B

Z i en t z i a a l a S c i e n c e ?
Ume piskat nagusixaguak
kontuan hartuta, barriz, datorren
asteko zapatuan zientzia taillarrak eskintzen hasiko dira, horrek be inglesez, Mad About
Science programaren barruan.
Lehen Hezkuntzako 5. maillako
umiendako taillarrak izango dira
eta 5 zapatutan garatuko dittue,
umien liburutegixan bertan,
17.00etatik aurrera. Liburutegiko arduradunak azaldutakuaren
arabera, “ekimenak hainbat helburu dittu. Alde batetik, zientziaren mundua umien artian
ezagutzera emotia, modu erabat ludiko eta interaktibuan, baiña alderdi zientifikua ahaztu ba-

rik eta, horrekin batera, gaixaren
gaiñian dakixena indartzia edo
sendotzia. Bestalde, taillarrak ingelesez egingo diranez, eskolatik kanpo be ingelesa praktika-

tzeko aukeria eskindu nahi jakue
umieri. Eta hori danori biribiltzeko, Liburutegixan daguazen informaziño eta zientzia liburuak
gaztiak ezagutzia nahi diogu,

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Egi nki zuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
E skaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa
I z e n a e m a te k o d e it u 9 4 3 2 0 0 9 1 8 t e l e fo n o r a
e d o p a s a t u g u re b u l e g o e ta t i k
...eta kitto!/2008-XI-14

TABERNA

BIDEBARRIETA, 1
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geure gaiA
gerora begira eta premiñia agertzen jakuenerako, nun daguazen jakiteko eta erabiltzeko aukeria euki deixen”.
Es p e r i m e n t u d i b e r t i g a r r i x a k
Datorren asteburuan hasi eta
urtarrillaren 17ra arte garatuko
diran taillarretan parte hartu
nahi dabenak Liburutegixan
izena emon biharko dabe lehenbailehen.
Lehelengo saiua azaruaren
22kua izango da, Blandiblú edo
Silly Putty taillarra. Bertan,
umiek euren blandiblua egitten
ikastiaz gain, polimero horren
ezaugarrixak zuzenian ikusi eta
probatzeko aukeria eukiko dabe, atzerriko hizkuntza praktikatzen daben bittartian.
Bigarren taillarra Sonic
Sounds izenekua izango da,
eta azaruaren 29xan burutuko

dabe: “Soinu uhiñen ezaugarrixak eta uhiñak zelan transmititzen diran erakutsiko detse
parte hartzen daben gaztetxueri, erakustaldi batzuren bittartez. Soinu-makiñia izenekua erabillitta, umiek euren
ahotsa zelan aldatzen doian
ikusteko aukeria izango dabe,
oso modu jostagarrixan”.

Abenduaren 13ko saiuan
umiek elektrizitate estatikuaren gaiñeko oiñarrizko kontzeptuak ikasi eta landuko dittue eta, bestiak beste, tximistargixak zelan sortzen diran
ikasiko dabe. Abenduaren
20xan, energiaz betetako sumendixen munduan murgilduko dira. Sumendixaren erupziñua modu praktikuan ‘kopixau’
egingo dabe.
Programa urtarrillaren 17xan amaittuko da, “CSI” izenburuko taillarrarekin. Izenburu
bereko telesailleko protagonisten antzera, informaziñua
jaso eta prozesatzeko erabiltzen diran teknikak ezagutuko
dittue: hatz-markak jasoko dittue, desberdintasunak aztertzen ikasiko dabe eta susmagarrixaren erretratu robota
egingo dabe.

‘ M un du k o p r e n t sa ’ p r o i e k t u a
Umiak ez eze, nagusixak be
kontuan hartzen dittue programa barrixak martxan ipintzeko orduan. Izan be, hortxe
be aldaketa haundixa emoten
dihardu, jendiak gero eta preparaziño hobia daka, hizkuntza gehixago dakiz, gure artian bizi dan atzerritar kopuruak be gora egin dau oin dala urte batzutako datuekin alderatzen hasi ezkero. Hori dala eta, Juan San Martin Liburutegixak eta Eusko Jaurlaritzako Liburu eta Liburutegi Zerbitzuak zerbitzu barrixa ipiñi
dabe martxan: satelite bidezko naziñoarteko prentsa-zerbitzua. Horri esker, hamengo
aldizkari eta egunkariez gain,
55 herrialde baiño gehixagoko 175 egunkari, 30 hizkuntzatan konsultau eta irakortzeko aukeria daka jendiak.
Atzerriko hizkuntzetako materixala, baiña, lehendik be topau geinkian Liburutegixan:
gazteleraz edo euskeraz ez diran 2.500 izenburutik gora dagoz Portaleko instalaziñuetan,
liburuak, CDiak, DVDiak eta
holakuak kontauta: ingelesezezko lanak dira hedatuenak
(1.774), baiña arabieraz (183),
alemanieraz (50), italianieraz
(62) eta beste hainbat hizkuntzatakuak be badagoz.

...eta kitto!/2008-XI-14
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Gaztekitto

teen-ajeak
Ibone Azkarraga

Andretxean hasi da
lanean. Eibartar honek
emakumeen hainbat
elkartekin lan egiten
du, euren nahiak asetu,
eta gizonezkoen eta
emakumeen arteko
berdintasuna bultzatuz.

“Genero berdintasuna lortzeko
kontzientziazioa behar da”
- Ze in da, or okor ki, Andret xe an e g i te n d u z u e n l a n a?
Andretxea, berez, Eibarko
emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzeko gune
bat da. Horrela, bertan hainbat dinamizatzailek egiten
dugu lan eta bakoitzak elkarte bat du bere ardurapean.
- Z e i n d a z ur e fu n t z i o a A n d r e t x e a r e n ba r r ua n ?
Nik emakume musulmanen elkartearekin egiten dut
lan, SAFArekin. Horrela, eurentzako ekintza ezberdinak
bideratzen ditut, eta behar
duten guztian lagundu eta
orientatzen saiatzen naiz.
- Jende as ko hurbi l tze n da
bertara?

Eibarren dauden emakume
elkarte ezberdinetatik (SAFA,
Pagatxa, Lacasium eta Las
Mujeres Independientes No
Asociadas kasu) jende nahikoa hurbiltzen da. Izatez, Eibarko gizon eta emakumeei
zuzendutako gunea da Andretxea, beraz, interesa duen
edonor hurbildu daiteke.
- A s ko d a g o eg i te k o e m a k u m e et a g iz on en a r te k o
b e r di n t a s u n a l o r t ze k o ?
Bai, oraindik asko dago
egiteko arlo horretan.
- Z e r e g i n b e ha r k o l i t z a t e k e h o r i l o r t z e k o b i d e a n?
Gaiaren gainean jendea
kontzientziatu eta prebentzioa landu beharko litzateke.

Ez galdu norabidea
Unibertsitatea. Askorentzako mundu
berri bat, ezezaguna. Zer aurkituko
dut bertan? Zer ikasiko dut? Zein
aukera eskaintzen didate?
Bakoitzaren buruan galdera ugari
daude eta erantzunak urriak dira.
Badaude unibertsitatean urte asko
eman, baina ondoren (edo bitartean)
zer egin ez dakitenak ere. Zer ikasi
dezaket orain? Nola lortu ahal
ditut aukera askeko kredituak? Beraz,
galdera gehiago ikasleen buruetan.

urreko galdera eta
gehiagori erantzunak emateko sortu
du
unibertsitatea.net-ek
(UEU-ren zerbitzu bat) Iparrorratza doako on-line
orientazio-zerbitzua. Horrela, internet bitartez (www.
unibertsitatea.net/iparrorratza) unibertsitatearen inguruan izan ahal dituzten za-

A

lantza guztiak argitu ditzakete ikasleek (edo edozein interesatuk).
Iparrorratzaren helburua
unibertsitatean sartzeko dagoen ikasleari (DBH, Batxilergoa), unibertsitateko ikasleari
eta unibertsitatea bukatzear
dagoen ikasleari kalitatezko
aholkularitza akademikoa eskaintzea da. Hori ahalbidetze-

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Zuri gauza bat ez gustatzeak ez
du esan nahi ona ez denik. Egia
esan, zure gustuak nahiko bereziak dira eta jendea zurekin ados
egotea, edo alderantziz, oso zaila da. Beraz, ez zaitez haserretu,
besteen iritzia onartu eta kitto!

Obamarekin pozik? Zer axola
zaizu ba zuri Estatu Batuetako
presidente berria! Zure bizitza
konponduko du? Beno, pentsatu nahi duzuna, baina egin kasu
gehiago astroei, eurek bai lagundu ahal dizute-eta!

Zorionak, oso ondo, zu bezalako lagunekin inork ez du etsairik behar. Baina nola egin ahal
izan diozu hori hainbeste estimatzen dizun lagun bati? Pentsatu zer egin bere adiskidetasuna berreskuratzeko!

Pare bat lagun hartu eta herrizherri ibili beharko zinateke jaiak
girotuz. Zure grazia eta lagunen
lotsagabekeriarekin, publikoa
poltsikoan sartzeko aukera handiak dituzue! Tira ba, hasi entsaiatzen eta irten plazara!

taurus

leo

scorpius

aquarius

Ikasketa kontuak ez doaz oso
ondo, baina garaiz zaude bidea
zuzendu eta egin beharrekoa
behar den bezala egiteko. Kurtso hasiera honetan kostatu zaizu ikasketei martxa hartzea, baina kurtsoa luzea da oraindik.

Ederra lasaitasuna hartu zuena
zure amak jaio zinenean! Leo
maitea, lasaitasun gehiagorekin
har ezazu bizitza, beti urduri
egoteak ez baitizu ezertan laguntzen. Txarrena da ingurukoak ere urduri jartzen dituzula.

Txapela frantziarrek bezala ipini
eta pipa erretzeagatik, ez pentsa
hobeto margotuko duzunik. Zure margoek ez dute ez zentzurik, ez arterik, ez ezer. Hobe duzu beste afizio bat bilatzea, utzi
margolaritza alde batera.

Konturatu zara zein barregarria
den zure ahotsa grabatu eta gero entzutea? Zu ez zarela dirudi,
ezta? Ba horrela entzuten dizugu denok, ahots horrekin. Egia
esan, nahiko barregarria da zure
ahotsak adierazten duena.

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Beldurra eta ikara; hori sentituko duzu zapatu gauean. Kaletik
bakarrik bazoaz argi ibili; ezustekorik izan nahi ez baduzu, ibili beti beste batekin. Hala ere,
ez zaizu ezer txarrik gertatuko,
sustoa bakarrik izango da.

Ez duzu oroitzen zapatuan egin
zenuena? Zergatik izango da…
Gau ederra pasa zenuen, Virgo
maitea, gogoratzeko modukoa.
Baina beno, seguru norbait daukazula inguruan egin zenuena
gogoratzeko.

Ura da egarria guztiz kentzen
duen edari bakarra. Garbia, osasuntsua… laga Coca-Cola eta
horrelakoak alde batera eta
edan ura! Noski, ez dago modan
ura edatea, ezta? Ba jakin ura ez
dela inoiz modatik pasatzen!

Beti zabiltza ondo. Ba ez, horrela ez. Nahiz eta jendeari ondo
zaudela esan, txarto zaudenean
txarto zaudela esan behar duzu,
jendeak ahal duen heinean zuri
laguntzeko. Hala ere, miresgarria da zure indarra.

...eta kitto!/2008-XI-14
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gaztekittO
100 galde ratik
gora jaso d it u
b ere b i z i tz a k o
lehen zo rtzi
h ilab eteetan
I p a r ro r r a t z a k

Desioa hizpide

Iparrorratzaren webgunean, bestetik, erantzun
zehatzak jasotzeko, galdera zehatzak egitea
aholkatzen da. Horrela,
Educaweb sarietan finalista izatea lortu du Iparrorratza
erantzunen bidez interedoako on-line orientazio zerbitzuak.
satuen zalantzak ahalik
ko, galdera-erantzunen zerbitzu inpareta gehien argitzea bilatzen da, beste
tzial eta pertsonalizatua ipini dute marwebgune batzuen loturak ipiniz, egin
txan. Hau da, interesatuak galdera
beharrekoa azalduz edo dena delakoa.
egin eta informazio iturri ezberdinak
aztertu eta baloratu ostean, unibertsiEduca we b sar ie ta n fina l ist a
tatea.net Iparrorratza orientazio-taldeak galderari erantzuna emango dio.
100 galderatik gora jaso ditu bere
Dena on-line.
bizitzako lehen 8 hilabeteetan Iparrorratzak, baina bere arrakasta gure muG a l d e r a - e r a n t z un z e r bi t zu a
getatik haratago doa. Izan ere, IkaskeGaldera-erantzuna. Besterik ez. Erata- eta Lanbide-Orientabiderako I.
Educaweb Sarietan finalista gelditu da
bilera sinplea, baina eragingarria. Gaiestatu mailan beste 25 proiekturen arnera, galdera ohikoenak batzen dituen
tean. Irabazlea Valentziar Komunitatetxoko bat ere aurki daiteke (FAQ), galko “Formakuntza eta lan-esperientzia
dera guztien artean bila ibili beharregabeko gazteen orientaziora aplikatuan. Bestetik, bakoitzak bere posta
tako telekomunikazioa zerbitzu aurreelektronikoan egin duen galderaren
ratuak” proiektua izan zen, Iparrorraerantzuna jasotzeaz gain, galdera hori
tza bera eta Sabadellgo beste proiektu
publiko egin dezake besteen zalantzak
baten aurretik.
argitu ahal izateko.

!

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

Zozketa hilaren 21-ean
egingo da ...eta kitto!n

gile eta zientzilari ugari aritu dira mendeetan desioei,
premiei, gogoari buruz pentsatzen eta ikertzen. Garai batzuetan pekatutzat jotzen zena beste batzuetan
poeten eta artisten sormenaren suspertzaile bezala ulertu
dugu. Maiz beharrak, instintuak, desioak … nahasian ulertzen ditugu eta erreparo handirik gabe izendatzen ditugu.
Jakin badakigu, Freud izan genuela lehendabizikoz pultsioetaz edo instintuetaz hitzegin ziguna, gerora Maslowek oinarrizko eta goi mailako beharretaz pentsatzeko piramide ezaguna asmatu zuen. Hainbeste egileren artean
Foucault bera ere aipatzera gatozkizue, premien errepresio sozialaren tesia, sexualitatearen historia idatzi zuenean
hipotesi errepresiboa bezala izendatu zuena, alegia. Asko
luzatuko ginateke gaia jorratu dutenen aipua egiterakoan
baita sailkapen eta gaiaren inguruan pentsatutakoak hemen azaltzen ere. Orain dela gutxi baliagarria egin zitzaigun honakoa entzutea: jakin gabe oso argi esaten zigutena txantxa bat zen edo zientzilarien azken aurkikuntza,
kontua zera da “elektroiek ere orbita batetik besterako jauzia hautatu egiten dutela “. Irribarraren ostean, desioetaz
eta hauen indarraz eta zerezkotasunaz pentsatzen hasi ginen. Munduan eta mundukoekin egoteko indarra gogoak
kudeatzen duela begi bistakoa da, harremanak erregulatzeko eta geure burua gobernatzeko ere, izkutuko indarra
desioa da, gure arkitektura berak gauzatzen duela argi ta
garbi , gizakion borondatearen azpian ere berak du gidaritza, emozioak, gure ekintza eta pentsamenduen iragazkia
dira eta hauen oinarrian gogoa ezinbestean.

E

Ana O ia rzun & Ma it ena Z ubia
(SEXOLOGOAK )

Izena ...................................................
...............................................................
Abizenak ............................................
...............................................................
Telefonoa ...........................................
...............................................................
Urkizu, 11 -solairuartea20600 EIBAR
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Gaztekitto

Bakarlari bat, rap-rocka, 70. hamarkadako doinuak eta rock iluna
D eb a goi e na e ta
D ur ang al de k o t ald e
b i na a r i t u k o d i r a
g au r D a nb ak a k o
hi r ug ar r e n k ont z er t ua n
D a n b a k a m u s i k a l e h i a k e t a r e n hi r uga r r e n e d i z i o a k e g i n d u be r e b i d e a r e n
er dia. Horrela, gaur hirugarren kontzertua egingo da Elgetako Espaloia Kafe
Antzokian 22.30etan.
Orain arte ikusi eta entzundakoaren
arabera, esan daiteke talde gehienek
serio hartu dutela lehiaketa eta etxekolanak eginda joan direla Elgetara.
Ta ld e b er r i et a z a h ar r ak
Gaurko kontzertuan, Debagoiena eta
Durangaldeko talde bina arituko dira
eszenatokiaren gainean. Los Viernes Al
Ron izenpean, Iñigo Irizar bakarlari bergararrak zabalduko du gaua gitarra eta
armonikarekin lagunduta.
Bakarlariari 70. hamarkadako doinuek
jarraituko diote. Arrasateko Bitter Honey talde berriaren eskutik.
Horren ostean, musika estiloa zeharo
aldatuko da. Izan ere, Zornotzako
Army-Armak, iaz Berrizko musika
lehiaketan irabazi zuenak, rap-rock
emanaldia eskainiko du. Gauari amaiera
emateko, 90eko hamarkadan jaio eta
orain dela lau urte berpiztutako Brankan
taldea arituko da.

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

...eta kitto!/2008-XI-14

LOS VIERNES AL RON / Antzuola

A R M Y - A R M A / Zornotza

Bergaran jaiotako Iñigo Irizarrek urte asko darama etxean gitarrarekin jolasten, armonika jotzen ikasten eta
abesten. Bergaran ezagun samarra da, emanaldi xume
dezente egin dituelako. Aspaldian Antzuolan bizi da eta
musika alboratuta zuela ematen zuen arren, jarraitzen du
etxean konposatzen eta musika egiten. Bluesa, folk amerikarra eta beste lantzen ditu euskaraz, gitarrarekin eta armonikarekin lagunduta.

Army-Arma Eubako (Zornotza) taldea da. Berez gazte samarra bada ere (2006an sortutakoa), taldekideek nahikoa
eskarmentu badute eta iaz Berrizko Aldapa Musika Lehiaketa irabazi zuten. Seikotearen eskaintza irmoa da: rocka,
metala, funka eta rap-a batzen dituzte. Funk-rock oinarrietatik abiatuta, riff rockeroekin eta DJen scratchekin asko aberasten dute emaitza. Rage Against The Machine eta
Red Hot Chilli Peppersen ildo antzekoetan dabiltza.

B I T T E R H O N E Y / Arrasate

B R A N K A N / Berriz-Markina

Talde berria da Bitter Honey, inoiz zuzenean aritu gabekoa. Hala ere, musika taldea osatzen dutenak ez dira hasiberriak. Aitor abeslaria Jukeboxetik dator, Borja eta
Enaitz Los Chicos Boom eta Radio Wings taldeetatik eta
Mikel Black Sheeps taldetik. Aurreko taldeetatik tiratuta,
70eko hamarkadako doinuetan buru-belarri dabiltza, eta
tarteka, beste askoren artean, Flaming Grooviesen izpiritua ekartzen dute gogora.

Brankan taldearen kasua bitxi samarra da. Hain zuzen
ere, hirukote hori 90eko hamarkadan hardcorea egiten
ibili zen, 2000n taldea bertan behera utzi zuten arren.
Orain dela lau urte, baina, Aitor Osa eta Igor Larrinagari
Denis Alberdi bateria jotzailea batu zitzaien. Berriz eta
Markina artean kokatutako talde honek, bestalde, koordenadaz zeharo aldatu du: rock iluna egiten dute, ez oso
azkarra, baina melodikoagoa.

G

remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

metalezko
eraikuntzak

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

Tfnoa.
Faxa.

943 20 05 08
943 20 04 94

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

metalezko
eraikuntzak

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

S.L.

Ateak - Tarimak
Altzariak

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

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

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

Aroztegia p Ebanisteria
p Obra aroztegia

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

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

ELEKTRIZITATEA

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

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

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

Tel. eta Faxa. 943 201

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

R O S A R I O 1 5 - El g o i b a r-

Tel. 943 74 40 19

Tel. 943 20 06 98

Tfnoa. 943 20 35 55

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

Pr o i e k t u e t a e r r e f o r ma k
G rem i oe n z uze nda ri t za
A R R A G U ET A 1 2 - Ei b a r -

JUAN PEREZ

Otaola Etorbidea, 27

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

u l m a r, s . l .

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ERREFORMAK

l
l

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.

Ubitxa 7-11

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

GARBIKETAK

INDUS TRIA

GARBIKETA

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

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

Garbiketa eta
mantenimendua

HORNIKUNTZA

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

Barakaldo 9 an

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
IGELTSEROAK

KLIMATIZAZIOA

klimatizazioa
energi berriztagarriak
proiektuak
ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

santillán
klimadenda

TM

Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www. ir az a b a l . n e t

Txaltxa-Zelai, 14
Tel. 943 03 10 00
info@klimadenda.com

Faxa. 943 53 10 18
www.klimadenda.com

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

Sostoa, 16 ac behea

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

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
l

l

Proiektuak
eta aurrekontuak

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

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia

K R IS TAL AR LO KO S OL UZIO AK
ERREKATXU 3an

% eta faxa: 943 20 39 03

l
l

LAMINATUAK
KORTXOA
MOKETA
SINTASOLA

Tel. 943 20 34 09

l

Mob. 600 587 335

SARRAILAGINTZA

GIL T Z A K

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

Asua-Erreka, 2

MUGICA

ITURGINTZA

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

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G ASAREN INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …

l

H A N S G R O H E KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

E go -G a i n , 3

l

arregui y cortes, C.B.
l

ITURGINTZA

PINTURAK
ESTUKOAK
GOTELE
PAPEREZTATZE

San Juan, 15
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

PINTURAS
ARRATE, S.L.

l

l

Nexa
Autocolor

Pintura
industriala

3M
produktuen
banatzailea

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

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

L ARRIALDIETARAKO: 943 701 391

A rr a g u e t a , 3
Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99
www.giltzak.com
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elkarrizketA

“Jendea hunkitzen duen
pertsonaia da pailazoa”

NEREA ARIZNABARRETA,

PAILAZOA

Morritoston eta Txurrimurri pailazoek barre algarak
eragingo dituzte hilaren 22an egingo den
…eta kitto!’-ren Bazkide Jaixan. Zirko erakustaldi ederra
eskainiko dute pailazo biek, nagusi eta txikiei momentu
polita pasaraziz. Egun handiaren aurretik Txurrimurrirekin
egon gara, hau da, Nerea Ariznabarreta eibartarrarekin.
- Hilaren 22an ‘…eta kitto!’-ren Baz kid e J aixan
i k u sk i z u n a e s k a i n i k o d uzue. Nolakoa izango da?
Pailazo bik antzezlana eskainiko dugu, Morritoston
eta ni neuk, Txurrimurrik.
Zirko ikuskizun bat eskaini
eta zirko abilezia batzuk
egingo ditugu: oreka ruloaren gainean, akobrazia pixkat, malabareak eta abar.
Bestalde, jolasak landuko ditugu eta, horretarako, publikoaren partaidetza beharrezkoa izango da, izan ere, nagusi eta txikiak ateratzen ditugu amaieran jolas batzuk
egiteko. Ez daukagu abilezia
izugarririk zirkoko kontuak
egiteko orduan, beraz, zirkoko gauza horiek pailazo be-

zala lantzen ditugu. Horrela,
ekintza guztiak lotzen dituen
hari gorria bi pailazoen laguntasuna da: nola egiten
dioten bromak elkarri, nola
haserretzen diren, nola lagundu, eta abar.
- N a g u si a k e t a um e a k a i p at u d it u z u . B e ra z , a d in
g u z tie ta ko p u b li koa ri z u z e n d u t a d a g o i k u s k i z un a ?
Berez umeei eskainita dagoela diogu, baina nagusiek
ere ondo pasatzea nahi dugu. Gure antzerkietan nagusiak egotea behar dugunez,
beti sartzen dugu bromaren
bat nagusiek ulertuko dutena eta umeek ez, eta alderantziz berdin. Esan daiteke,
beraz, publiko familiarrari zuzenduta dagoela.
- Eibarkoa izanik,
zer esa n nahi du
z uretz at ‘…eta
k it to !’ - re n Bazk ide Jai xan par te
hartzeak?
Ilusio
handia
egiten dit, benetan. Azken finean,
‘…eta kitto!’ herriko kontuak jakiteko bide bat da, eta

Eibarren bizi nintzenean jarraipen handiagoa egiten banion ere, oso berezia da. Txikitan gertatu zitzaizkidan
kontu asko bertan azaldu dira: emakume taldea egin genuenean han agertu ginen,
atlestismoan zerbait irabaztean erebai eta beste hainbat
alditan. Herriko gaur eguneko historia gordetzen duen
asteroko liburuxka bat da
‘…eta kitto!’.
- Z e r e sa ng o z e n u k e d e l a
‘ cl o w n’ e d o pa i l a zo ba t ?
Jendeak definizio asko erabiltzen ditu eta ez da erreza
esatea. ‘Clown’-a, berez,
pailazoa da, sinonimoak dira, baina hobeto gelditzen
delako erabiltzen den terminoa da. Pailazoak egiten
duena da, nire iritziz, jendea
hunkitzea. Bai negarra, bai
barrea eraginez, jendea hunkitzen duen pertsonaia da.
Horrela, jendea identifikatu-

S a r r e ra k h i l a r e n 1 7 ra a r t e
Astebete bakarrik geratzen da ‘…eta kitto!’-ren
BAZKIDE JAIXA ospatzeko. Azaroaren 22an
egingo da Armeria Eskolan 13.00etik aurrera eta
ekintza ezberdinak antolatu dira haur, gazte eta
helduek egun paregabea pasa dezaten. Horrela,
erakusketa, piskolabisa, umeendako pailazoak,
mus txapelketa, futbolin txapelketa, puzgarriak,
trikitilariak, bazkaria, eta Patxi Perez eta Konpania
egongo dira. Sarreren prezioa 20 eurokoa da nagusiendako eta 15 eurokoa umeendako, eta hilaren 17a baino lehenago eskuratu behar dira.
BAZKIDE, ANIMA ZAITEZ ETA EKARRIZUZ LAGUNAK BE!

ko den kontuekin ahalegintzen da pailazoa jendea hunkitzen. Bestalde, pailazoa
gardena izan behar da jendea bere alde jartzeko. Horrela, helburua izango litzateke gardentasun horren bidez publikoarekin konektatu
eta sentimenduen bidaia bat
egitea elkarrekin.
- Noiz eta nola murgildu zin e n p a i l a zo b a t e n a z a l e a n ?
Orain dela hainbat urte,
Kili-Kolo lokalean antzerkia
egiten hasi nintzen eta kide
batek, Asunek, ‘clown’ kurtso batzuk egin zituen, horrela, ‘clown’-arekin izan
nuen lehen harremana Asunen bitartez izan nuen. Gustatu egin zaitzaidan, ondo
ikusten nintzen hortan aritzean, eta horren gainean
ikastaroak egiten hasi nintzen. Hortik aurrera pailazo
munduaren gainean zerbait
sortzeko gogoarekin etorri
nintzen.
- Zen batean da p ailazo
b a t a k t o r e e t a z e nb a t e a n
u m o r is t a?
Dramaturgia edo progresioak nola egiteko orduan
aktore kutsua gehiago behar
da, baina uste dut pailazo
bat umorista dela portzentai
handiago batean.
- Pailaz oa jaio ed o eg in
egin zinen?
Jaio pixka bat, baina
gehiago egin: egin naizela
uste dut.
...eta kitto!/2008-XI-14
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Kirolez kirol
Arratek burua ezin altxa jarraitzen du
orrevellan ere porrot argia jaso zuen
Arrate eskubaloi taldeak martitzenean
eta denboraldia “ilun ikusteko aukeraren aurrean argi guztiak piztu dira” Asobal ligako taldean. Oraindik hiru talde ditu atzetik,
baina lortutako lau puntuak ez diote inolako
lasaitasunik ematen Julian Ruizek zuzentzen
duen taldeari. Bihar Europako EHF Kopako lehen neurketa jokatuko du Lazarevac-en, Belgradetik gertu; eta datorren astean neurketa
garrantzitsu biri egin beharko dio aurre Ipuruan, Pilotes Posadaren bisita jasoko baitu
eguaztenean eta domekan EHFko itzulerako
neurketa izango duelako Kolubararen aurka.
Partidu horretan izango da Klubaren Eguna

T

Prestaketak eski
denboraldirako
lub Deportiboko eski batzordea datorren astean hasiko da
federatu txartelak egiten eta
baita Somporten fondo edo iraupen
eskia egiteko denboraldirako bonoak
eskaintzen ere. Prezioak hauek dira:
negu kiroletarako, 55 euro; Somporteko bonoa, 65 euro helduen kasuan
eta 25/30 umeenean. Azken bono
hauek abenduaren 4ra arte hartu ahal
izango dira. Bulego orduak honako
hauek dira: martitzen eta eguenetan,
19.30etatik 20.30etara.

K
eta, ondorioz, bazkideek ere ordaindu beharko dute (prezioa 10 eurokoa izango da); hala
ere, bulegoetatik pasatu beharko dira sarrerak jasotzera, bestela bazkide ez balira moduan ordaindu beharko lukete-eta.

BEHOBIA-DONOSTIA AMAITU ZUTENEN
EIBARTARREN ZERRENDA
359
715
758
1.017
1.124
1.299
1.322
1.395
1.651
1.788
1.935
2.434
2.443
2.459
2.713
2.825
2.862
3.173
3.225
3.313
3.351
3.569
3.573
3.658
3.695
3.696
3.763
3.796
3.819
3.832
3.895
3.922
4.069
4.137
4.151
4.515
4.529
4.533
4.696
4.703
4.814
4.833
4.908
4.998
5.127
5.277
5.404
5.571
5.672
6.276
6.312
6.647
6.648
6.779
6.852
6.902
7.221
7.438
7.692

Iosu Lahidalga
Eduardo Talán
Alberto Cid
Aitor Muguruza
Enrike Acuña
Haritz Uria
Jon Ibarrondo
Aitor Bolinaga
Eduardo Cid
Josemi Da Silva
Roberto Fernández
Ander Azkue
Ander Barroso
Alexander Telleria
Xabi Etxaniz
Andoni Bilbao
Liher Prieto
Ibon Martín
Amadeo Taboada
Iñaki López Gereñu
Xabi Bastida
Eduardo Oiarzun
German Amuategi
Igor Olañeta
Aitor Andérez
Jesus Del Ejido
Igor Guenaga
Iñigo Trokaola
Alberto Sáenz Viteri
Aitor Oiarzabal
Ibon Muñoa
Asier Inda
Igor Gómez
Aitor Zubikarai
Oscar Ferreiro
Arrate Márquez
Asier Garde
Santiago Santamaría
Juan Jose Jurado
Kike Vila
Tomas Axpe
Aitor Sologaistua
Iker Yraolagoitia
Rebeca Murgiondo
Mikel Arrillaga
Iñigo Unanue
Ignacio Arana
Josu Zinkunegi
Luis De Blas
Andoni Mayo
Xabier García
Esther Pagei
Moises Altuna
Aitor Silva
Asier Matute
Iñigo Aranzeta
Rikardo Bastida
Aitor Molano
Rafael Martínez
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1.16.37
1.19.42
1.19.55
1.21.43
1.22.20
1.23.17
1.23.25
1.23.43
1.24.44
1.25.14
1.25.54
1.27.37
1.27.40
1.27.44
1.28.36
1.28.57
1.29.04
1.29.56
1.30.06
1.30.22
1.30.30
1.31.11
1.31.12
1.31.24
1.31.30
1.31.30
1.31.43
1.31.48
1.31.51
1.31.53
1.32.04
1.32.10
1.32.36
1.32.49
1.32.51
1.33.57
1.34.00
1.34.01
1.34.31
1.34.32
1.34.49
1.34.51
1.35.02
1.35.18
1.35.40
1.36.04
1.36.27
1.36.58
1.37.10
1.38.47
1.38.54
1.39.48
1.39.48
1.40.07
1.40.20
1.40.28
1.41.22
1.42.01
1.42.48

7.713
7.853
7.929
8.105
8.328
8.361
8.414
8.655
8.705
8.707
8.887
9.163
9.180
9.319
9.403
9.486
9.489
9.492
9.494
9.553
9.559
9.560
9.836
9.901
10.008
10.034
10.236
10.239
10.375
10.433
10.500
10.656
10.659
10.873
11.000
11.159
11.168
11.435
11.529
11.883
11.885
11.915
12.011
12.047
12.278
12.513
12.834
13.194
13.240
13.241
13.569
13.660
13.661
13.666
13.667
13.734
13.735
13.736
13.746

Paul Unamuno
Aimar Arakistain
Amaia Abanzabalegi
Eduardo Donate
Asier San Martin
Jon Mikel Mujika
Jon Aristi
Alberto Gisasola
Ane Ziaran
Javier Ziaran
Joakin Egia
Javier Unamuno
Igor Eizagaetxeberria
Ander Trebiño
Ander Gisasola
Josu Trebiño
Alberto Oiarzabal
Kike Sierra
Iker Iriondo
Gaizka Hernández
Miguel Hernández
Arkaitz Urigoitia
Jon Benéitez
Oier Cobo
Jose Ignacio Telleria
Juan Mª Galarza
Eneko Urain
Lander Arrizabalaga
Iker González
Juan Carlos Gil
Ainhoa San Martin
Arkaitz Mujika
Igor Madariaga
Patxi Romero
Txema Morán
Eduardo Kapelastegi
Alberto Arakistain
Daniel López
David Arias
Iban Tueros
Unai Agirre
Aitor Villar
Iker Etxeberria Laspiur
Juan Luis Iriondo
Yosu Egaña
Ignacio Garai
Adrian Galán
Nerea Oteiza
Maite Estenaga
Oskar Egaña
Irati Kortabitarte
Iker Etxeberria Bilbao
Idurre Albizu
Jara Larreategi
Josu Pérez
Begoña Garate
Iñigo Astigarraga
Ima Berasaluze
Jesus Mª García

1.42.51
1.43.16
1.43.31
1.44.04
1.44.42
1.44.50
1.45.00
1.45.51
1.46.02
1.46.02
1.46.33
1.47.29
1.47.33
1.48.04
1.48.20
1.48.34
1.48.34
1.48.35
1.48.35
1.48.47
1.48.47
1.48.47
1.49.43
1.49.57
1.50.20
1.50.26
1.51.10
1.51.10
1.51.42
1.51.53
1.52.06
1.52.43
1.52.43
1.53.28
1.54.03
1.54.47
1.54.50
1.56.06
1.56.38
1.58.28
1.58.28
1.58.38
1.59.08
1.59.23
2.00.42
2.02.15
2.04.52
2.08.53
2.09.46
2.09.46
2.17.12
2.20.46
2.20.47
2.21.02
2.21.02
2.24.46
2.24.46
2.24.47
2.25.51

M a r k e l A l b e rd i .

Urbateko marka berria
igeriketako erreleboetan
itzol Arrillaga, Markel Alberdi, Jokin
Alberdi eta Martin
Aizpiri: laukote horrek Urbateko marka berria ezarri du
erreleboetako proban, lau
minututik jaitsiz. Marka hori
probintziako ligako 1. jardunaldian lortu zuten eta, horrez gain, Arrillagak libre
erako 1.500 metroko proba
irabazi zuen senior mailan

A

eta Ander Izagirrek gauza
bera egin zuen tximeleta
erako 100 metrotako alebinetako proban. Maila onean
jardun zuten 2. postua eskuratu zuten beste hiru igerilarik ere: Markel Alberdi (juniorretako 1.500ekoan), Nora Varela (infantiletako braza
estilo 50ekoan) eta Unai Azpiazu (alebinetako tximeleta
erako 100 metroetan).

Infantiletako rugbi jardunaldia
omeka goizean, 10.00etan hasi eta 13.00a arte, infantil mailako rugbi jardunaldia jokatuko da Unben. Eibar Rugbi Taldearekin
batera, probintziako beste sei
taldek hartuko dute parte bertan: Bera-Bera, Hernani, Atlco.
San Sebastian, Ordizia, Irun eta
Arrasate-Zarautz. Ordizia, 25ekin, eta Eibar, 20rekin, izango
dira jokalari gehien bilduko dituzten taldeak.

D
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kirolez kiroL
Gimnastikako egun osoko ikuskizuna domekan
aldekako San Andres
torneoaren X. edizioa jokatuko da aurten, beste
inoiz baino aurreratuago datorren lehiaketan. Nazioarteko
maila duen bigarren urtea
izango da eta Errusia eta Bulgariako ordezkariak izango ditugu gure artean, Euskadi, Nafarroa, Katalunia, Aragoi, Madril, Gaztela-Leon, Errioxa, Kanariar Uharteak eta Asturiaseko federazioetako hainbat klubetako ordezkariekin batera.
Infantil, junior, senior, 1. maila
eta ohorezkoaren lehiaketak
jokatuko dira; goizeko 09.00etan zabalduko da pabilioia eta
12.30etan hasiko da lehia,
arratsaldeko 19.00etan amaitzeko. Eguerdiko saioaren ondoren tartea egingo dute,
16.30etan berriro hasteko.

T

Areto da
foball-zaletuko
lider berria
urango taldearekin
bana berdindu ondoren eta Teknografikek
Esmorgaren aurrean egurra
jaso zuenez, Areto da lider
berria sailkapenean, puntu
bakarreko aldeaz, Teknografik
eta Durangoren aurretik; hirura dago Esmorga eta laura
EzDok. Ikusten denez, gauzak zeharo estutu dira sailkapeneko goi aldean. Atzetik,
K-OX Azkena bakarrik geratu
da sailkapeneko behe aldean.

D

Ipuruako ordezkariak Durangoko Euskalgym-ean,
Bessonova munduko txapeldunarekin.

E u s k al g y m - a D u r an g o n
Asteburuan Euskalgym-a jokatu zen Durangoko Landako kiroldegian eta Ipuruako ordezkariak nagusi izan ziren bai juniorretan eta baita 1. mailako lehiaketan ere; hor izan ziren Bielo-

Eibar KE-k Las Palmas
hartuko du bihar arratsaldean
noetan berdindu eta gero, emaitza horri probetxu guztia ateratzeko Eibar Foball Taldeak Las Palmasi irabazi beharra dio bihar, 18.30etan
hasita, Ipuruan jokatuko den partiduan. Taldeko aurrelariek orain
arte baino gehiago asmatu beharko dute aurkako atezainaren aurrean, aurreko domekan ere baloi
bi bota baitzituzten zutoinera, baina porteriarekin asmatu barik.

LEIRE ITURBE

A

Bigarren taldeak denboraldi kaskarra darama orain arte eta, azken
jardunaldian, 1-2 galdu zuen Portugaletekin Unben: badirudi epaileak ere ez zuela zuzen jokatu
neurketa horretan. Bestelako taldeek honako emaitzak lortu zituzten: Jubenilen Ohorezko mailan,
Urko, 2 - Valvanera, 0; Ohorezko
jubeniletan, Eibar, 2 - Orioko 1;
Kadeteen Euskadiko Ligan, Eibar,
2 - S. Ignacio, 1; Ohorezko kadeteetan, Eibar, 3 - Elgoibar, 0; Ohorezko infantiletan, Lagun Onak, 3 Eibar, 1; Infantil Txikietan, Eibar, 4
- Lagun Onak, 1; Alebinetan, Eibar, 2 - Lagun Onak, 4; Emakumezkoen Liga Nazionalean, Lagunak, 0 - Eibar, 2; Emakumezkoen
Territorialean, Soraluze, 6 - Eibar,
1; eta Emakumezkoen kadeteetan,
Mondra, 0 - Eibar, 0.

Waterpolisten asteburu betea
rbat-Urkotronikek Gipuzkoako ligako partidu biri eta Euskal Herriko ligako beste bati egin behar izan dio aurre asteburuan. Zapatuan, Euskal Herriko ligaren hasierako partiduan, 7-10 irabazi zioten Easori Donostian. Eta domekan Hernanin jokatu zuten Gipuzkoako ligako senior eta jubenil mailatan: seniorrek 10-4 galdu zuten bitartean, jubenilek euren lehenengo garaipena eskuratu zuten, 10-12 irabaziz.

U

rrusiako taldea (3.a Pekinen),
Ukrainiako (finalista Pekinen) eta
Moskuko selekzioa, gaur egungo Errusiako txapelduna ere.
Anna Bessonova munduko txapelduna ere han izan zen, beste
hainbat izarren artean.

Neguko alpinismo ikastaroa
abenduaren 13
eta 14-ko asteburuan neguko alpinismoko ikastaroa eskainiko da Lizarako aterpean.
Ikastaro hori Gipuzkoako
Mendizale Federakundeak
antolatu du eta parte hartzaileek ezagutza teorikopraktikoak eskuratu ahal
izango dituzte, ingurune
glaziarrean autonomiaz eta
segurtasunez 45ºko aldapak dituzten bide errazetatik igotzeko. Hastapeneko
mailakoa izango da ikastaroa eta gehienez 20 lagun
apuntatu ahal izango dira.

A

Prezioa 115 eurokoa izango da hilaren 28a baino lehenago izena ematen bada
eta 138 geroago egiten bada. Informazio gehiago,
943 461 440 zenbakian.

9. eta 10. postuak
Montecalvoko igoeran
apatuan 74 auto izan ziren Montecalvoko rallysprintean eta Gorka eta Aitzol Apalantza izan ziren garaile Durangalde Racing Elkarteak antolatutako proban. Escuderia Eibar taldeko ordezkariek maila onean jardun zuten eta Arkaitz Uranga / Ainhoa Sarasua (9. postuan) eta Urtzi Beristain / Arkaitz Olalde
(10.ean) 2 klaseko gidari onenak izan ziren. Bihar proba
bi izango dituzte gure herriko gidariek: bat Fiteron eta
bestea Araseko bailaran.

Z
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Elkarrizketa

“Gabonak joan eta Gabonak etorri,
intxaur-saltsa ezin da falta menuan”

JESUS ARTOLAZABAL,

- Z e r e z i n d a fa l t a i n o i z
Ga b on et a k o m e n u b a t e an ?
Gabonetako menu batean, batez ere, Eguberri eta
Gabonzahar egunean, sasoi
bateko produktuak galdu
egin direla uste dut. Ez nuke asperdura berba erabiliko, baina esango nuke jende nagusiak praktikotasunera jotzen duela, garai bateko kontuak alde batera lagata. Gazteen aldetik, bestalde, uste baino jende
gehiago dago antzina prestatzen ziren gauzak probatzeko prest. Probatzeko bai,
baina beste batekin prestatzen badu.
- A l d e h a n d i a d a g o , b e ra z ,
zu g aztea zin eneko eta
g au r e g u n p r es t at z en d i re n m e n u e n a r t e an ?
Gaztea nintzenean, inguruko baserrietan eta gurean, baita kalean ere, marraskiloak ziren plater tipiko
bat. Beste gauza tipiko bat,
orain ia aipatu egiten ez dena, bixigua da. Sasoi hartan
maila handiko bixigua jaten
zen; beraz, orain konpromiso handiena benetako bixigua erostea da. Orduan
arazo handia olioarena zen
eta altxorra izango balitz
bezala gordetzen zen. Bestetik, makilaua ere oso tipikoa izaten zen, baina gaur
egunekoarekin alde handia
zeukan; izan ere, makilaua
kontserbatzeko prozesua
asko aldatu da. Sasoi hartan, baserriko oilaskoa, benetako oilaskoa jaten zen
Gabonetan, baita ere. Ez ziren gaur egun moduan hazten, denbora gehiago behar
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izaten zen horretarako, baina produktu onagoa lortzen
zen. Badago, bestalde, balore handia ematen diodan
beste gauza bat, intxaur
saltsa dena. Gabonak joan
eta Gabonak etorri, beti
egon behar da menuetan,
baita konpota ere. Ez dut
ondo gogoratzen, baina uste dut Errege Magoek turroi pixkat ere ekarriko zutela (barreak).
- A n g u la , b i xi g u e t a a b a rr e n pr ezi oa k o so al tua k
d i r a . B e r a z , e z i n ia l e h e n g o o h i tu re i j ar r a it u .
Norberak pentsatu behar
du gauza horiek kontsumitzea nahi dituen edo ez, eta
ea diru hori gastatu nahi
duen. Nik esaten dut gaur
egun bixiguak, adibidez, ez
daukala garantiarik, prezioa
alde batera lagata. Zergatik? Bixigua hemengoak ez
diren ur batzuetatik ekartzen dute eta jateko orduan
igarri egiten delako. Urte
osoan salgai dauden arrainak daude egunean, baina
horrek ez du esan nahi lehengo kalitate bera dutenik. Hori ezagutu duenak,
antzinako produktuen kalitatea faltan botatzen duela
esan dezake. Gizartearen
sistema guztiz aldatu da eta
honekin batera, bai produktuak, bai hauen elaborazioa,
bai kontsumoa, bai kontsumitzeko denbora. Honekin
ez dut esan nahi gaurko
prozesua txarragoa edo
onagoa denik.
- Ba dago Ei bar re n ber ezi a
d e n G a bo ne t a k o m e n u r e n
b at? Ed o ez ?

EKHI BELAR

SUKALDARIA

Badatoz gabonak, eta jai hauek ondo pasatu edo,
behintzat, ondo dastatzeko, ‘…eta kitto!’-k Gabonetako
menu gozoa egiten ikasteko menua prestatu du
azaroaren 26rako (izen ematea hilaren 19ra arte; prezioa
5 euro, bazkide eta Berbalaguneentzat doan). ‘Artola’
jatetxeko Jesus Artolazabalek gidatuko du ikastaroa.

Azaroar en 26tik aurrera Gabonetan zer jarri erakutsiko du
A rtol a z a b a l s u k a l d a ri a k .

Egia esan, Eibar, Soraluze,
Bergara, Elgoibar eta Mendaro kilometro gutxitara
dauden herriak dira, baina
Gabonetako menuak eta
abar egiteko orduan ohitura
ezberdinak dituzte. Ermuan
bai dauzkate gure ohitura
antzekoak. Hori %100-ean
daukat frogatuta.
- G ab on et a k o m en u a g a r e st i a i za t e n da ?
Produktuen prezioa azarotik dago Gabonetara begira jarrita, hori horrela da,
nahiz eta prezio batzuk Gabonak heltzear daudela igotzen diren bereziki. Horrela,
orain zerbait erosi, izozkailuan sartu eta Gabonetan jatea, zer esango dut ba, asko
galtzen du jaki horrek, eta
prezioan ez da asko aurrezten. Seguru nago, bestetik,
familia guztietan entzun dela, “aurten ez dugu larregi

gastatuko eta ez dugu gauza handirik egingo”, baina
Gabonak heltzean betikoa
egiten dugu.
- Zer erakutsiko duzu
“ …eta ki tto !”k antol atuta k o ik a st ar o an ?
Lehendabizi ketuak prestatuko ditugu fondo batekin;
gero, barraskiloak egitea ere
nahiko nuke, baita legatza
beteak itsaskiekin;
eta,
amaitzeko, intxaur saltsa.
- G abonet ako menuar eki n
a r ra k ast a iza t ek o tr uk or e n
b a t e m a n g o z e n i e k e ir a k url eei ?
Batendako trukoa izan
daitekeena, bestearentzat
agian ez. Hori mahaikideen
ohituren araberakoa da.
Normalean, Gabonetako
menua familiarentzat denez, ohitura horiek ezagutzen dira. Trukoak mahaikideen araberakoak dira.

P U B L I E R R E P O R T A J E A

Gastesi Hortz Klinikak, zerbitzu osotuagoa
emateko asmoarekin, ortodontzia gehitu dio
bere eskaintzari. Maialen Mendinueta Urkia
odontologian lizentziatua da EHUn
eta ortodontzian 3 urteko masterra
egin zuen Universitat Internacional
de Catalunya-n. Goi mailako
ortodontzian aditua den
espezialistak azaldu dizkigu
ortodontziaren nondik norakoak.

- Zer da ortodontzia?
Odontologiaren barruan ikasten
den espezialitatea da. Hortz eta
masailezurraren kokapenari lotutako
arazoak aztertu, eragotzi,
diagnostikoa egin eta tratamendua
ematen die. Horretarako
aho-aparatua edo hortz-bracketak
erabiltzen dira, hortzei indarra
aplikatuta kokapen ideala lortzeko.
- Zeintzuk dira tratamenduar ekin
lortzen dir en abantailak?
Alde estetikoari begira, irrifarrak
eta ahoak berak garrantzi handia
dute gure irudian. Irrifar polit batek
gure autoestimua eta konfidantza
areagotzen ditu. Baina, horrez gain,
tratamenduak osasunarentzat
onurak dakartza. Izan ere, hortzen
oklusio edo hersketa egokiak modu
egokian mastekatzea dakar eta,
horri esker, arnasketarekin,
mastekatzearekin, berba egiteko
moduarekin eta artikulazio
tenporomandibularrarekin lotuta
ager daitezkeen arazoak gutxitu
edo saihestu egiten dira.

maialen mendinueta
O D O N T O L O G O - O RT O D O N T I S TA :

“Estetika hobetzeaz gain, hortzen kokapen
egokia garrantzitsua da osasunarentzat”
- Haur ren kasuan, zein da
or todontistara joateko adin egokia?
Gehienetan tratamendua fase
bakarrean egiten da, 10 eta 14 urte
bitartean, haurrak hortzak noiz aldatu
dituen arabera. Hala ere, tratamendu
batzuk epe bitan egin behar izaten
dira: lehenengoa, bestea baino apur
bat laburragoa, 6-8 urteen inguruan
egiten da, egoki tratatu ezean gerora
arazoak ekar ditzazkeen oklusio
okerrak saihesteko; eta, bigarrena,
berriz, behin-betiko letaginak
eta aurreko haginak irten direnean,
11-12 urteen inguruan.
- Zeintzuk dira tratamendua umetan
egitear en abantailak?
Hasteko, nagusiek baino hobeto
jasaten dute aparatua eraman behar
hori, baina, horrez gain, hortzak
eta hortz oiak osasuntsuago egon ohi
dira eta nagusitan baino errazago
mugitzen dira. Gainera, hezurretako
batean (maxilarrean edo
masailezurrean) hazkuntza arazoren
bat dutenei, haurra erabat hazi
aurretik, aparatu ortopedikoekin
zuzendu dakioke.
- Hala er e, ger o eta gehiago dira
or todontzia tratamendua hartzera
animatzen dir en helduak, ezta?
Hortzak bizitza osoan zehar mugitzen
dira eta, desorekaren bat badago,
arazoak okerrera egingo du urteekin.
Ortodontziak hortzak horrenbeste ez

hondatzen eta luzaroagoan irauten
laguntzen du. Hala ere,
tratamenduarekin hortzak mugitzen
hasi aurretik, txantxarrak eta hortz
oien gaixotasunak ondo tratatuta
egon behar dira.
- Estetikari er reparatuta, zeintzuk dira
aparatu metalikoen or dezkoak?
Bracket estetikoak garden-itxurakoak
dira eta, zeramikakoak direnez,
ez dute hori kolorerik hartzen
eta hondatzen.Eta, pazienteak
tratamendua erabat ikustezina izatea
nahi izanez gero, mihi-ortodontzia
edo hortzen barruko aldeari itsatsita
doazen bracketak alternatiba ona
dira. Mugimendu mugatuagoak
lortzeko, pazienteari erosotasun
eta estetika emango dioten funda
gardenak aukeratu daitezke.
- Zenbateko iraupena izan ohi du
or todontzia tratamendu batek?
Bataz beste urte bikoak izaten dira,
baina urte bakarrean amaitu edo hiru
urtera arte luzatu daitezke, kasuaren
konplexutasunaren arabera. Epe
horretan hilean behin joan behar
izaten da kontsultara eta, bracket
autoligable modernoen kasuan, bi
hilerik behin joatearekin nahikoa da.

GASTESI

Hortz-Klinika

Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90
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Erreportajea
Zilarrezko ezteiak ospatzen ditu aurten Urkotronikek.
Mende laurdena berriztatze eta ebaluazio
iraunkorrean, jendearen zerbitzura, euren nahiak
asetzen. 25 urte Eibar mundura zabaltzen, baita
tokirik hurrun eta txikienetara ere, euren produktu
eta zerbitzuak heltzen diren guneetaraino. Zorionak.

“Enpresaren arrakasta
bezeroen arrakasta da”

U

Baina sorreratik 5 urtera,
1988an, “Angelek eta nik aurrera egitea erabaki, eta adorearekin enpresa txiki hura erosi
eta enpresari bihurtu ginen”.
Euren momentua iritsi zela ikusi zuten, “gu hazteko, enpresa
hazteko eta iniziatibak hazteko
momentua”.
A zkoyenek in bat
Bere ibilbidea hasi zuenetik,
Azkoyen enpresa nafarraren
eskutik joan da Urkotronik
denbora guztian. “Guk esaten
dugun bezala, Urkotronik Azkoyen da Euskadin”, dio Carlosek. Gaur egun, hala ere, Azkoyenen banatzailea izateaz
gain, Italiako Coges enpresaren produktuak ere banatzen
ditu Urkotronikek.
Eibarren bere egoitza badu
ere, gaur egun hemengo mugetatik haratago hedatu da Urkotronik. “Lehen hiru
‘e’-en enpresa deitzen ziguten: Eibar,
Ermua eta Elgoibar.
Eta gaur egun ere
berdin deitzen digute, baina aldaketa batzuekin: Eibar, Euskadi eta Europa”.
B ez e r o e n z e r b i t z u r a
“Zerbitzu pentsamoldea duen enpresa txiki bat da Urko-
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Mende laurdena
betetzen da aurten
Ca r l os A b a d e k
U r kotronik martxan
i p i n i z u e l a.
...eta kitto!/2008-XI-14
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holde handien urtea
izan zen 1983.a. Carlos Abad eztei bidaietik etorri berria zen kaleak urez
bete ziren sasoi hartan, Miamitik hain zuzen ere. “Iniziatiba
askotako urtea izan zen”, aitortzen du Carlos berak. Estatu
Batuetako egonaldi horretan
piztu zen bere buruan Urkotronik, edo etorkizunean enpresa
hori izango zena, behintzat. “Ia
leku guztietan vending makinak zeuden Miamin, baina hemen oso zaila zen horrelakoak
aurkitzea, bazegoen tabakomakinaren bat, baina ez edarilata edo askari makinarik”.
‘Eragin’ enpresa izan zen aitzindaria. “Teknikariak behar
zituzten, eta Angel Villagarcia
eta ni neu bertan hasi ginen lanean”. Zailak izan ziren lehen
urteak, krisia airean zegoen,
“ez ziren garai oso onak bizi”.

tronik”, Carlos Abad enpresako
kontseilari nagusiaren arabera.
Horrela, enpresaren arrakasta
bezeroen arrakasta da, “eurek
gehiago lortzen duten heinean,
gehiago lortzen dugu guk. Enpresaren arrakasta, bezeroen
arrakasta da”.
Gaur egun, hiru zatitan banatzen da Urkotronik: ostalaritza, dibertimenduzko jokoak
eta vending-a. “Gehien lagundu gaituztenak hemengo ostalariak dira, horrela, 25 urteen
ospakizuna Eibar eta zonaldeko ostalariei omenaldi bat da,
beti izan baitute konfidantza
gugan”. Hor du hasiera Urkotronikek, ostalaritzan, eta ez
du ahazten nondik datorren.
Urkotronik sortu zenetik
gaur egunera arte 25 urte pasa
dira eta, beraz, gauza asko aldatu dira ordutik hona. “Teknologiak, ohiturak eta jendearen kontsumo erak aldatu dira,
besteak beste. Beraz, bezeroaren nahietara egokitu behar
izan gara”.
Eus kera-p lana
Euskeraren aldeko konpromezua duen enpresa da Urko-

tronik, horrela, 18 hilabete daramatza euskera-planarekin.
“Oso pozik gaude, euskera
ikasteaz gain, enpresa hobetu,
irudi korporatiboa aldatu, aldaketa estrategikoa egin, zerbitzu hobea eman, langileen artean erlazioa hobetu eta aukera berriak ireki dizkigulako”,
dio Carlos Abadek.
Hasiera batean, enpresaren
diagnostikoa egin zen eta gero
langileen artean kontsulta egin
zen ea planean parte hartzeko
konpromezua hartzeko prest
zeuden. Langileek onartu eta
euskera-planari ekin zioten.
“’…eta kitto!’-ren laguntzarekin plana aurrera ateratzea lortu dugu, horrelako zerbait garatzeko jarraipen bat izan behar delako, eta ez da erraza”.
Ek it al dia Co li seo an
Enpresaren 25. urteurrena
ospatzeko, ekitaldia antolatu du
Urkotronikek azaroaren 20rako
Coliseoan. “Zerbait ezberdina,
sinplea eta dibertigarria izango
da”, Carlos Abaden berbetan.
Ekitaldiak “gugan 25 urtetan
konfidantza ipini dutenei eskertzeko balio izango du”.
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firin faraN
Dantza ikuskizuna eta saria zapatuan

K

EUSKARAREN EGUNA

jota zaharrak, Iruñeko Duguna
dantza taldeak Jaurrietako
emakumeen dantza eta Otsagabiako dantzak, Añorgako
Arkaitz taldekoek soinu-zaharrak eta Elgoibarko Haritz taldekoek, berriz, Gipuzkoako
brokel-dantzako zenbait ale.
Horiekin batera, Eibarko Kezka
dantza taldeak Arrateko ezpa-

ta-dantza, koko-dantzak eta
kostaldeko dantza sorta bat eskainiko ditu. Ikuskizunerako
sarreren aurresalmenta erritmo
onean joan dela adierazi dute
arduradunek, “baina oraindik
badira batzuk eta zapatuan,
emanaldiaren aurretik Coliseoko lehiatilan salgai ipiniko ditugu, 5 eurotan”.

Laburmetraiak astelehenetik aurrera Coliseoan
lano Corto elkarteak antolatutako XI. Asier
Errasti Laburmetraia Jaialdia (Javier Agirresarobe Saria) astelehenean hasiko da,
lehiaketara aurkeztutako lanen artean aukeratu-
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17 3 la n a ur ke zt u d ir a a ur t en g o ja i a ld i r a ko.

tako batzuen proiekzioarekin. Astelehenetik
eguenera egunero izango da laburmetraiak ikusteko aukera Coliseoan, 20.00etatik aurrera. Irabazleei sariak banatzeko ekitaldia, berriz, zapatuan egingo da. Epaimahaiko kideek ez dute lan
makala izan, lehiaketara estatu guztitik ailegatutako 173 lan aurkeztu baitira. Lan guztien artean
lehenengo aukeraketa egina daukate eta euskerazko atalean lan bi hautatu dituzte: Asier Urbieta eta Andoni de Carlosen ‘Pim pan pum’ eta
Iñigo Quintanaren ‘Itzalak’. Gaztelerazko atalerako eta animazio atalerako aukeratutako beste
hainbatekin ikusgai izango dira datorren asteko
emanaldietan. Egun bakoitzean emango dituzten laburmetraien berri izateko, www.etakitto.
com helbidean kontsultatu.

Dena prest Sanandresetarako
guaztenean aurkeztu zituzten aurtengo
San Andres jaien inguruan antolatutakoak
Miguel de los Toyos alkateak, Javier Zorrakin zinegotziak eta Jose Luis González teknikariak. Alkateak puntu bi azpimarratu zituen:
batetik, Untzagako plazan egiten diharduten lanak amaitu barik daudenez, ekitaldi nagusiak
udaletxearen aldean egingo direla aurreratu
zuen alkateak. Hori dela eta, aurten ez dira talogileen txosnak etorriko, “baina AEK-koek
egindako taloak jateko aukera” izango dela
adierazi zuen Toyosek. Azoka, berriz, Txaltxa
Zelaian ipiniko dute.
Azpimarratu zuten bigarren puntua, berriz, logistikarekin lotutakoa da: San Andres eguna do-

E

Laburrak

mekan egokituko denez, eta jende asko etorri
daitekeela aurreikusita, herri-barruko trafikoa
arintzeko herriaren sarrera bietan (Azitainen eta
Hezkuntza Esparrun inguruan)
automobilak lagatzeko tokia
prestatzeko aukera aztertzen
dihardute, EAJk egindako proposamenari kasu eginda, gero
garraio publiko zerbitzu berezia
erabilita mugitzeko.
Bestalde, eta egitarauari begiratuta, asteburu honetan bertan hasiko dira sanandresetako
programaren barruan antolatutako batzuk.

Abenduaren 3a Euskararen
Eguna dela-eta, ekitaldi berezia antolatu du Eibarko Euskalgintzak. Ekitaldian euskararen
erabileraren aldeko mezuak
idatzi eta paperez bildutako
kutxetan pegatuko ditu jendeak eta, ondoren, kutxa guztiekin euskararen aldeko dorrea
osatuko dute Untzagan. Egunaren inguruko aurkezpen zehatzagoa azaroaren 20an
egingo da, 19.30etan Arrate
Kultur Elkarteko bilera gelan.

A I R E Z A B A L E K O P I NT U R A
Domekan, azaroaren 16an
egingo da XXXI. Aire Zabaleko Pintura Lehiaketa. Partehartzaileak 09.00etatik 11.00etara Portalean agertu beharko
dira (Museoan), izena emateko eta mihiseak eta paperak
zigilatzeko. Lanak 14.00etarako entregatu beharko dituzte,
toki berean. Egunean bertan
emango dituzte ezagutzera
irabazleen izenak.

BIODANTZA
Triska Dantzak-ek biodantza
ikastaroa antolatu du. Irakaslea
Asunción Cid izango da eta
klaseak Txirio kaleko lokaletan
izango dira, eguaztenetan
10.00etatik 11.30etara. Informazio gehiagorako deitu 660
084 734 telefonora.

SANTA ZEZILIA
Datorren asteburuan Santa Zezilia ospatuko dute musikariek
eta, hori dela eta, emanaldia
eskainiko dute Cielito Musika
Bandakoek eta Usartzako Txistulariek. Musika Bandak, ohiturari jarraituta, kalejira egingo
du zapatu gauerdian eta hurrengo egunean kontzertua
eskainiko du Coliseoan. Usartzako txistulariak, berriz, hilaren 23an, domekan, kalejiran
ibiliko dira.

AMAIA JAIO

ezka dantza taldeari Jorge Oteizak sortutako
Txopitea eta Pakea saria
emango dio Udalak, Deportiboko dantza taldeak aurten 50
urte bete dituela-eta. Bihar Coliseo antzokian eskainiko duten ‘Saria bete dantza’ ikuskizunean emango diete oroigarria dantzariei Miguel de los
Toyos alkateak eta Maria Jose
Telleria Kultura zinegotziak.
Mende erdiko ibilbidea ospatzeko ikuskizunean beste
herri batzuetatik etorritako
dantzariek ere hartuko dute
parte: Argia dantzari taldekoek
eta Jean Mixel Bedaxagarrek
Zuberoako dantzak eskainiko
dituzte, Galdakaoko Andra
Mari taldeak Durangaldeko
dantzari-dantza eta Bizkaiko

...eta kitto!/2008-XI-14
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Firin faran
Sostoa abesbatza Santa Zezilia ospatzen
atorren asteburuan, azaroaren 22an,
Santa Zezilia musikarien zaintzailearen
eguna ospatuko da eta Sostoa abesbatzak agenda bete-betea izango du: barixakuan,
20.30etan, Oñati abesbatzarekin batera ordubeteko iraupena izango duen kontzertua eskainiko
du Coliseoan. Jesus Mari Sagarnak zuzenduko
duen kontzertua Usandizagaren ‘Euskal Festara’

D
Zintxa-dantzia
ste izatekua da mundu honen azalera jaixo giñan gutako bakoitxa bizimodua —ointxe
azpiko eta ointxe gaiñeko— ahalik eta gustoren
eruaten saiatzekuak izan
bihar giñakiala, norberaren
kapazidade, ahalegiñ eta
suertiaren barruan. Zein eta
jostun kuriosuak bordau fiña labratzia nahi leukian
eran, esaterako.
Bestela, bizimodua, akaso, betiko zintxa-dantzaren
sinboluan ere ikusiko dozu
pasatzen: zenbat eta lotuago, zenbat eta askatuago,
eta orduantxe heriotzetik
hurrago, miñututik miñutura. Dantziaren korapilluak
bizi izatiaren betetasuna
ekarri bihar leuke, biharbada, akordura: ointxe azpiko, ointxe gaiñeko, eguna
juan eta eguna etorri. Kurpil horretantxe, halanda be,
danok ezagututa gaoz tirakada edo bultzakada batekin eten konpondu ezindakuak, urragarrixak, zitxalak... Dantzia amaitxu deiñian, ostera, orduantxe
agiriko jatzu —gau izarratuan hilletargi ixilla legez—
ekiñaldixa luzidua suertau
dala, harako bordau nekosua bezin luzidua. Dantzarixak erretirau biharra eukiko
dabe, beste batzuek sartu
daitxiazen plazara. Lehenago ezkutau ziran eta geu be
ezkutauko gara: dantziaren
soiñua nahiz bizimoduaren
diamantezko hari-muturra
euren akaberarutz zuzentzen dira behiñ ekiñ etsen
momentutik bertatik.
Sortu baiño lehen ezer ez
da ezer. Hau idatzixau be
ez. Beronen azken lerruan
ondiok, geuri behintzat poza, atsegiña, eta zer pentsaua ipintzen deskun galderia: 50 urte zenbat ete dira Kezkaren zintxa-dantzan?

U
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Serafin Basaurirekin bazkaria
benduaren
20rako
bazkaria antolatzen
di-hardute
herriko
hainbat elkarte eta lagunek,
Serafin Basauriri aken 50 urteotan euskeraren alde egindako beharra eskertzeko asmoarekin. Oso gazterik hasi zan
euskalgintzan, euskararen alde lanean, Juan San Martinen
eskutik: 50eko hamarkadan
ezkutuan, 60ko hamarkadan
euskera erakusten, gero Ikastola sortzen... eta, azken urteotan, Eibarko euskera jasotzen
eta aztertzen.

A

Omenaldi eta horrelakoen
zale ez denez, bazkaria antolatzen dihardutek daukaten asmoa azaldu digute: “Serafinekin
batera azken 50 urteotan euskalgintzan ibili garen hainbat lagun eta lankide Eibarko jatetxe
batean elkartuko gara. Elkarrekin bazkaldu eta, ondoren kantuak, bertsoak eta musika pixkat egongo dira. Egitarau zehatza, menua eta izena emateko
modua aurrerago emango ditugu ezagutzera, baina oraingoz
gogoan izan bazkaria egingo
den eguna, abenduak 20”.

268 lan San Andres Bertso-Paper lehiaketan
noiz baino lan gehiago aurkeztu dira XIV. San
Andres Bertso Paper Lehiaketan parte hartzeko.
268 izan dira aurkeztutakoak (16 urtetik gorako
12 lan, DBHko 32 eta Lehen Hezkuntzako 224) eta
“oso pozik” daude lehiaketaren antolatzaileak,
“igartzen da partaideek gogor lan egin dutela”.

I
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O ie r A ra o la z a
E nr ik e I z a gi rr e

abestiarekin hasiko da eta emanaldiak orotariko
piezekin osatutako egitarauarekin jarraituko du.
Pianoarekin laguntzen Mari Karmen Etxebarria
eta Isabel Laspiurrek jardungo dute. Ondoren,
Elena Irustak ‘Divertimento’, F. Madinaren lana
eskainiko du. Oñati abesbatsak, berriz, beste
hainbat lan abestuko ditu eta, kontzertuaren
amaieran, abesbatza biek elkarrekin lau pieza
abestuko dituzte. Oñati
abesbatza 1966an sortu
zen eta bere errepertorioaren mamia Euskal
Herriko betiko kantek
osatzen dute. Hurrengo
egunean, Santa Zezilia
egunean, berriz, Sostoakoak joango dira Oñatira
kontzertua ematera.

Lehiaketaren ebazpena datorren barixakuan jakingo da eta irabazleek Gazteen Bertso Jaialdian
(azaroaren 28an 22.30etan Portaleko areto nagusian) parte hartuko dute eskarmentu handiko beste bertsolari batzuekin batera. Horrela, Iban Urdangarin, Jokin Uranga, Aitzol Barandiaran, Julen Zelaieta, Maialen Arzallus eta Miren Amuriza arituko
dira jaialdian, eta Mikel Arrillaga izango da gai-jartzailea. Bestetik, jaialdiko sarrerak (3 eurotan) Kultu, Sagar-Bitza edo Deporrean eros daitezke.
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Gaztaiñerrek badu
e t o r k i z u ni k .

Merchandising lehiaketako sariak
Eibarko Ar magintzaren Museoak antolatutako I. Merchaindising
lehiaketako sariak aste honetan banatu dituzte. Nerea Alustiza
zinegotziak saritutako proiektu bien egileei saria eman zien: Néstor
Pérez Valenciagak errebolber itxurako liburu-euskarriaren diseinuarekin eskuratu du saria eta Amaia Ajuriagerra, Joseba Aranzabal eta
Mikel Treviñok osatutako hirukoteak, berriz, damaskinatzaile-bolan
oinarritutako diseinuarekin eraman dute beste saria. Museoko arduradunak diseinu biak merkaturatzeko aukerak aztertzen dabiltza.

Egidazuren lanak 21etik aurrera

LEIRE ITURBE

Juan Antonio Jiménezen lanak ikus daitezke oraindik Topalekuan,
domekara arte. Eta hurrengo barixakutik aurrera Andres Egidazuk erakutsiko ditu bere artelanak Zuloagatarren 3ko erakustokian. Ordutegia,
kasu bietan, ohikoa izango da: astegunetan, 19.00etatik 21.00ak arte
eta asteburuetan, gainera, baita eguerdiz, 12.00etatik 14.00etara.

Gaztainak, herri guztia asetzeko haina
Gaztañerre eta Festa do Magostoren ospakizunekin gaztainaz
asetzeko aukera izan du herriak azken astean. Zapatuan, Galiziako Etxeak antolatuta, gaztainak eta Ribeiro ardoa banatu zen Urkizuko parkean, gaiten musika giroan. Astelehenean, berriz, Gaztañerre ospatzeko ordua heldu zen. Horrela, AEK Euskaltegiak
antolatuta afaria egin zen Armeria Eskolako frontoian, mahaikideak Ipuruako kaleetatik triki-poteoan ibili ostean.

firin faraN
Joan den astean hasi zen
Maridaje Jardunaldien V.
Edizioa. Gaur ere ehiza eta
ardo bereziak dastatzeko
aukera egongo da Krabelin
hotelean, eta baita hurrengo
barixaku bietan ere. Hara
hurbilduko den jendeak
jango duenaren ardura
Jon Odriozolarena izango
da, bera baita Krabelineko sukalde-burua.

JON ODRIOZOLA, SUKALDARIA:
“Alkatxofa batek erretserba
ardo onena hondatu dezake”
- Z e r d a M a r i da j e Ja r du na l d i
h a u e t a n e s k a i n i k o d u zu e n a ?
Urtero ohikoa den bezala,
lau ardandegiren bisita izango
dugu eta urdaiazpikoen gainean ari diren Bodegas Carraskorena ere. Horrela, Marco Real, Chivite, Ramon Bilbao eta Breton bezalako ardandegietako ardoak izango
ditugu dastagarri. Horrez
gain, ehiza-okelez prestatutako jakiak dastatzeko aukera
ere egongo da.
- Horr ela ko j ardunaldie tan
z e r i z a t en d a g a r r a n t z i t s u e na: jana ria ala edar ia?
Gauza biak eskutik doaz eta
ez da arrakastarik izango bietako batek huts egiten badu.
Badaude batzuk ehiza gustatzen zaielako datozenak, eta
beste batzuk jatorri izendapen
eta mota berrietako ardoak
ezagutzera datozenak, beste
egoera batean aurretik ezagutu gabe aukeratuko ez zituztenak.
- Ja na r i o n b a t e k o n a g o a e g i t e n du a r do a a l a a l d e r a nt z i z ?
Bietako inork ez du miraririk
egiten. Esan daiteke gaizki
ezkondutako plater batek gure dastamen-papilak pikutara
bidali ditzakeela eta, horrela,
plater hori eta ardoa bere
osotasunean ez gozatzea.
Adibidez, alkatxofa batek
erretserba-ardo onena ere
hondatu dezake.
- N o l a j o a n di r a Ma r i d a j e Ja r d u n a ld i ak au r re k o u rt e et an ?
Hasiera hasieratik arrakasta
handia izan dute, eta jende
gehiagok ezagutzen dituen heinean, arazo gehiago dago jardunaldietan leku bat lortzeko.

- E d i z i o h o n e t a n b e r r i t a su n i k da g o ?
Lehen berritasuna lekuaren
erretserba kontuarena izan
da. Aurten, erretserba hori
lortu nahi zuen pertsona hona
etorri behar zen horretarako
(mahai bat erretserba bakoitzeko) eta arrakasta bat izan
da. Bigarren berritasuna ardoen gainekoa da, izan ere,
izendapen ezberdinei ireki
dizkiegu ateak.
- Zu za ra jar dunal die tak o
su ka l de - bur ua . No l a ko o rd in at z en d a d e n a ?
Lan eta ardura handiarekin,
genero onena lortuz eta hau
zorroztazunez prestatuz, bere lumaketan, piezakatzean,
eluma erreketan, eta eramango dituen saltsa eta abarretan, baita aurkezpenean,
plateraren tenperaturan, eta
abarretan lan handia hartuta.
- Mahaikideak exijenteak
i z a t e n d ir a ?
Bai, nahiko exijenteak dira.
Gainera, normalean, kritikoak
eta gaian adituak izaten dira.
- E h i za e s k a i nt z e n d u z u e j a t e k o . Z e r du b e r e zi a e hi z a k ?
Gure kulturara oso lotua
doa, batez ere Eibarkora. Gure amatxoek oso ondo prestatzen zituzten jaki hauek,
baina belaunaldi berriek ez
dute hainbeste lan hartu nahi
horretan. Ehiza garaian astero
deitzen digu norbaitek ehizatutako pieza bat nola prestatzeko aholku eske. Gainera,
ehizan espezializatutako jatetxe gutxi gaude, eta ehizadenboraldia motza denez,
jendea garai hau ailegatzeko
irrikitan dago.
...eta kitto!/2008-XI-14
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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.
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eguraldia

Euskal Meteorologia Agentziatik

GOIBEL

Zeruak estalita jarraituko du, baina ez du
aurreko egunetan bezain beste euririk
botako, baina zapatu goizean oraindik
tantaren bat jausiko da. Antizikloiak
iparraldeko haizea bidaliko digu eta
tenperatura 15 ºC inguruan kokatuko da.
Domekarako ez da aldaketa handirik espero.

...eta kitto!/2008-XI-14
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domeka

BEHEKO TOKIA

PINTURA LEHIAKETA

IPUIN-KONTALARIA

11.00.- XXXI. Aire Zabaleko
Pintura Lehiaketa. Herriko
kaleetan.

18.00.- ‘Japoniako ipuinak:
Kamishibai’ (euskeraz), Ixabel Millet-en eskutik. CAN-en
(Errebal, 22).

17.00.- Kafetesnea eta pastak. Ventos de Saudade taldearen fado emanaldia. Beheko Tokian.

UDAZKEN FESTA
18.30.- Txapa-tailerra, pingpong, break-dance (The Wolf
Style), kontzertua (Replay)…
Txaltxa Zelaian.

HITZALDIA
19.30.- ‘Benigno Baskaran y
el socialismo eibarrés’. Hizlaria: Jesús Egigurén. Portalean.

15
zapatua
HERRI KIROLAK
11.00/14.00.- Ipar Amerikako SuperHumans telebista
programarako. Elgoibarko Foruen Plazan.

BAKAILAO TXAPELKETA
12.00.- Eskolarteko bakailao txapelketa. Untzagan.

GIMNASTIKA ERRITMIKOA
12.30.- San Andres X. Gimnasia Erritmika Txapelketa
(taldeentzat). Txapelketaren
hasiera. 1 5 . 4 5 . - Arratsaldeko saioaren hasiera. 1 8 . 4 5 . Sari banaketa ekitaldia. Ipurua kiroldegian.

UMEENDAKO ZINEA
17.00.- Umeendako pelikula. Sarrera: 2’50 euro. Amaña Kultur Aretoan.

17

astelehena

BEHEKO TOKIA

LABURMETRAI JAIALDIA

12.00.- Meza, hildako bazkideen alde. Karmengo Amaren elizan. Piskolabisa. Beheko Tokian.

20.00.- Asier Errasti Laburmetrai Jaialdira aurkeztutako
lanen proiekzioa. Coliseoan.

ZAPATUKO IPUINA
18.00.- Rebecca Place ipuin
kontalariaren saioa, ingelesez. Umeen liburutegian.

KEZKA-K 50 URTE
19.30.- ‘Saria bete dantza’
dantza-ikuskizuna. Sarrera: 5
euro. Coliseoan.

18

eguaztena

LABURMETRAI JAIALDIA
20.00.- Asier Errasti Laburmetrai Jaialdira aurkeztutako
lanen proiekzioa. Coliseoan.

20

eguena
EUSKARAREN EGUNA
19.30.- Euskararen Egunaren inguruko aurkezpena, Eibarko Euskalgintzaren eskutik. Arrate Kultur Elkartean.

HITZALDI-DASTAKETA
19.30.- ‘Perretxikoak’. Antolatzailea: Arrate Kultur Elkartea.

LABURMETRAI JAIALDIA
20.00.- Asier Errasti Laburmetrai Jaialdira aurkeztutako
lanen proiekzioa. Coliseoan.

BIDEO-EMANALDIA
20.00.- ‘Hustu arte’, Itoizekiko solidarioen bideoa.
Montekasino tabernan.

martitzena
HITZALDIA
19.30.- ‘Experimentando lo
paranormal’, Luis Alfonso
Gámez-en eskutik (Aula DV-k
antolatuta). Portalean.

KALEETAN KANTUZ

LABURMETRAI JAIALDIA

19.30.- Kaleetan Kantuz. Irteera, Untzagatik.

20.00.- Asier Errasti Laburmetrai Jaialdira aurkeztutako
lanen proiekzioa. Coliseoan.

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.
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barixakua

Dirulaguntzak
Eibarren kokatuta dauden e n p r e s e n t z a k o e u s k a r a p l a n a k
egiteko dirulaguntzak. Zenbatekoa: 2.000 euro (gehienez).
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, azaroare n 17ra arte.
L a n d a i n g u r u n e a k sustatu eta garatzeko (Erein programa)
laguntzak. Eskaerak non eta noiz: a z a r o a r e n 2 1 e r a a r t e ,
Itsasmendiko S.A.-n, Eusko Jaurlaritzan edo Debemenen
(Nafarroa Enparantza z/g. Elgoibar. 943744067 zenbakia).
Ko nts umo ar loko fo r ma kun tza eta ikerketa ra ko
Informazio gehiago: www.industria.ejgvv.euskadi.net
edo 943022500 telefonoan. Eskaerak aurkezteko epea:
aza roare n 2 4ra art e.
UEUko udazkeneko ikastaroe ta rako laguntzak. Zenbatekoa:
matrikularen erdia. Eskaerak non eta noiz: Pegoran,
ab enduare n 1 9ra arte .

sarreren
salmenta
(Coliseo)
Salg ai
DANTZA:
– ‘S a r ia bete d a n tz a ’
(Kezkak 50 urte).
Azaroak 15, 19.30etan.
MUSIKA:
– S a n t a Z e z i l i a.
Azaroak 21, 20.00etan.
– XI I . A re t o O rg a n o
Kont zertua.
Azaroak 29, 19.30etan.
Las te r sal gai
ZINEA:
– ‘ A n t es q u e e l d i a b lo s e p a
que ha s m ue rt o’ .
Azaroak 11, 21.30etan.
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agendA

...eta musu
bat zuretako

Zorionak, JÜRGEN,
domekan zortzi urte beteko
dittuzulako. Aitta, ama
eta Galderren partez.

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 gure etxeko printzesa
NAHIAri, bixar bost urte beteko
dittuzu-eta. Muxu bat aitta
eta amaren partez.

Eskerrik asko, XABIER Moro
Torres, hillaren 4an hainbeste
alaittasun ekartziagaittik
famelixa guztiari. Ongi etorri!

Zorionak, ANNEKE,
astelehenian urtia bete
zenduan-eta. Aitatxo
eta amatxoren partez.

Zorionak, VICTORIA,
atzo bost urte egin zenduazen
eta. Muxu haundi bat guraso
eta famelixaren partez.

Zorionak, BEATRIZ eta TXOMIN, atzo bertan
50 urte bete zenduazelako ezkonduta!!
Ondo ospatu famelixarekin. Txomin, Jon
eta Aneren partez.

1

1 3 5
9
6

5 9
6 8
4
2 9 1
2
4 8
4
1 2
9 5 3
3 5
6
S UD OK UA

au rreko aren
em aitza

Lehiaketak

14, barixakua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
15, zapatua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
16, domeka
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
17, astelehena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
18, martitzena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
19, eguaztena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
20, eguena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
21, barixakua
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

Zorionak, NAHIA Galán
Azpiri, gaur lau urte
beteko dittuzu-eta.
Famelixaren partez.

denborapasak
2 9
3 6

farmaziak

hildakoak

- Jose Martín Vicente.
96 urte. 2008-X-26.
- Josefa Arrien Oleagordia.
93 urte. 2008-XI-5.
- Nerea Baskaran Sarasketa.
52 urte. 2008-XI-5.
- Fernando Gisasola Agirrebeña.
76 urte. 2008-XI-10.
- Rosa Mª Iraolagoitia Kortaberria.
63 urte. 2008-XI-10.
- Tomasa Idarraga Zulaika.
94 urte. 2008-XI-11.
-

jaiotakoak

Itsaso Retana Vierna. 2008-XI-1.
Lucas García Hernández. 2008-XI-2.
Malen Argoitia Gastañazatorre. 2008-XI-3.
Xabier Moro Torres. 2008-XI-4.
Danel Rodríguez Gallego. 2008-XI-5.

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.
Ab en dua ren 1 e ra art e .
N a r r u zk o Z e ze n S a r i e n X X IV. E d i zi oa .
Zer: Antzez artikulu eta gidoiak. Norentzat: 25 urtera arte. Euskaraz eta gazteleraz.
Informazioa: 943254465). Otsailaren 2ra arte.

Azaroaren 16ra arte
Juan Antonio Jiménezen lanen erakusketa. T o p a l e k u a n .
I. Ojanguren XXI. Argazki Lehiaketako lanak. P o r t a l e a n .
Azaroaren 30era arte
Jose Ignacio de Castroren argazkiak. K l u b D e p o r t i b o a n .
Bakarne Elejalderen `New-York´ argazkiak. E l A m b i g ú n .
Mateo Guilaberten `Amaneceres´. Untzaga Jubiletxean.
Alberto Lukeren argazkiak. B e e r H o u s e - n ( D e u s t u ).
Abenduaren 15era arte
`Euskal Festak: Eibar 1908´. A r m a g i n t z a r e n M u s e o a n .

zinemazinema

erakusketak

untzaga

“El niño con el pijama de rayas”
ZUZENDARIA: Mark Herman
AKTOREAK: Asa Butterfield,
Vera Farmiga, Jack Scanlon,
David Thewlis...

1942; Brunok 8 urte ditu; Aita Nazien ofiziala
da eta lanpostu berria lortu du, Berlinetik
urrun. Asko aspertzen da Bruno, Shmuel
ezagutu arte. Shmuel alanbre-hesiaren
beste aldean bizi da eta beti dago arralladun
pijama berdinarekin jantzita…

...eta kitto!/2008-XI-14

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Gela alokagai Eibarko erdialdean neska
batendako. Tel. 686-286110.
l Eibarko erdialdean pisua salgai. 130 m2.
3 logela. Guztiz berriztua 2004an. Aukera
ezinhobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.
626-203838.
l Soraluzen pisua alokagai. 40 m2. Logela,
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Berogailu elektrikoa. Berriztuta. Tel. 639178629.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m2.
Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,
adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943204117.
l Altzolan pisua salgai. 3 logela, sukaldea,
komuna eta despentsa. 108.000 euro,
adostekoak. Tel. 680-707639.
l Eibarko erdialdean logela alokagai lagun
batendako. Tel. 628-789789 edo 943254600.
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. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.

LOKALAK

l 18 urtetik gorakoen talde batek lokala

hartuko luke. Tel. 670-593643. Ane.
Sarasketan lokala salgai. 80 m2.
25.000.000 pezeta. Tel. 637-524038.
l Abontzan garaje itxia alokagai. Tel.
615-712216.
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 Bittor

AUTOAK

l Renault Clio 1.9D salgai. 2000. urtekoa.

113.000 km. Egoera onean. Tel. 665732640.
l Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.
138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.
2.000 euro. Tel. 685-757948.
l Prestatutako furgoneta salgai. Ohe bi,
sukaldea, elektrizitatea, berogailua, portaeskia eta portabizikleta. Tel. 653745722.
l Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.
2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.
28.500 euro. Tel. 677-004742.

BESTELAKOAK

l Gosmin CX-Vista markako GPS-a galdu
da urriaren 25ean Ibarkurutze inguruan.
Informazio pertsonala du. Tel. 649867296.

...eta kitto!/2008-XI-14

SALEROSKETAK

Esku-ohe artikulatua salgai. Tel. 943200345.
l Errepide motorrean ibiltzeko praka berria eta kazadora salgai. XL tailakoak. Tel.
627-466571.
l Hozkailua salgai. 1’43 m altuerakoa.
Urte bikoa. 140 euro. Tel. 686-834759.
l Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurrikoa. Dura Ace taldearekin. Euskaltelen
erreplika. 1.700 euro. Tel. 656-768944.
l Bigarren eskuko hozkailua eta plaza biko sofa salgai. 100 euro. Tel. 649-100185.
Pili.
l Sofa bi (2 eta 3 plazakoak) salgai. Urdinak. Tel. 645-007388.
l

LANA

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

tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.

l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-

ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-821678. Tel. 686-545884 edo 943202359. Priscila.
l Mutila eskaintzen da arotz laguntzaile,
pintore edo sukaldari laguntzaile moduan. Tel. 686-545884 edo 943-202359.
Roberto.
l Neska euskalduna eskaintzen da etxe
edo bulegoetan lan egiteko. Tel. 687114707.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 670-674641.
l Neska behar da interna moduan. Tel.
943-121455.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
10.00etatik aurrera. Tel. 630-601513.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 630-531469.
l Dekoratzailea (IADE titulua) eskaintzen
da proiektuak eta erreformak egiteko.
Tel. 616-144262.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Externa. Tel. 650-319788.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 659-069693.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko gauez edo asteburuetan. Tel.
659-639296.

l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko gauez edo asteburuetan. Tel.
646-821678.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
639-020180.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
633-505373.
l Neska eskaintzen da nagusiak gauez
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 699813826.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanak eta sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 656-946074. Zeneida.
l Eibarko neska gazte euskaldun batek
jatetxe, taberna edo dendan lan egingo
luke. Autoarekin. Tel. 667-645455.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(gauez) eta umeak zaintzeko eta garbiketa lanetarako (arratsaldez). Tel. 671972733.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
672-076852.
l Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako. Tel. 617-942407.
l Emakumea eskaintzen da goizez garbiketa lanetarako. Tel. 634-929750.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketetarako. Tel. 699609190.
l Kamarera/o behar da. Tel. 619-434746
edo 943-821341.
l Neska eskaintzen da orduka bulego lanetarako. Tel. 696-763735.
l Gizona eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-771151.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 666-771151.
l Pelota eskolarako laguntzailea behar
da. Ordutegia: 17.00-19.00. Tel. 661700433.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko etxean edo ospitalean. Tel.
679-351176 edo 943-751358.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 636049090.

l Eibarko

akademian ingelesezko irakaslea behar da. Tel. 605-716717.
l Neska eskaintzen da etxeetako iturgintza lanetarako. Tel. 647-155908.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
659-080186.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-724168.
l Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 671-139035.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanak edo kamarera moduan lan
egiteko. Tel. 617-056828.
l Neska eskaintzen da nagusiak eta umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna. Tel. 669-966611.
l Laurel & Hardyn kamarera behar da. Kurrikuluma aurkeztu bertan (Untzaga, 11).
l Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-435056.
l Kamarera/o behar da Maixa tabernan.
Tel. 605-908924.
l Saltzailea behar da dendan jornada erdirako. Interesatuek laga kurrikuluma Zero dendan (Estaziño, 10). Tel. 943-700362.
l Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 696-770480.
l Pertsona bat eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera kamarera moduan eta garbiketa lanetarako. Tel. 659-842752.
l Gizona eskaintzen da kamarero, peoi
edo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.
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.

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).

