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ZONA ALTA, S. COOP.
Zona Alta, S. Coop kooperatibak bazkideak bereganatzeko aldia ireki da

Iragarki honen xedea bazkideak bereganatzeko garaia irekitzea da, Eibarko H.A.P.O.ko “LEGARRE GAIN” 130.01 E.J.ko
kooperatiba araubidearen bidezko sustapen pribaturako (Gipuzkoa), “Zona Alta, S. Coop.” Kooperatibaren eskutik, F
20979944 I.F.Z. duena eta Pilotegui Bidea, 2  Bul. 302 helbidea duena (Donostia-Gipuzkoa), eta Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako sailburuaren aginduaren 40.1. artikuluan ezarritako baldintzen arabera, babes ofizialeko etxebizitzak
adjudikatzeari buruzkoa.

Sustapena kooperatiba araubideko sustapen pribatuko babes ofizialeko 60 etxebizitzez osatuta dago, jabari osoan
eskuratzeko. Etxebizitzek 1, 2 eta 3 logela dituzte, 48,63/69,30 m2 erabilgarrien azalerekin, gutxi gorabehera. Horietatik
3 minusbaliatuentzat erreserbatuko dira. Etxebizitza bakoitzak trasteleku eta garaje plaza bat izango du, etxebizitzarekin
batera.

Etxebizitzen eta eratxikien salmenta prezioak dagozkion azalera erabilgarriak, kooperatibaren sustapeneko behin-behineko
sailkapena eskatzerakoan, moduluetan aplikatzerakoan sortzen direnak izango dira.

Elkarte kooperatiboari nahita nahiez egin beharreko ekarpena 150,00 eurokoa izango da, etxebizitzak adjudikatzeko
prozeduran parte hartu ahal izateko.

Ordainketa era 39/2008 Dekretuko 26. artikuluan aipatzen dena izango da. Bertan, aipatzen da ordaindu beharreko
gehienezko zenbatekoa, etxebizitzen eskriturak sinatu baino lehen, salmentaren gehienezko balioaren %20 eta eratxikietako
gehienezko balioaren %40 (trastelekua eta garajea) izango direla.

Kooperatibaren Gizarte Kapitalari egin beharreko hasierako ekarpena 28.500 ¤ izango dira.

Etxebizitzen behin betiko adjudikazioa Notarioaren bidez egingo da 2008ko apirilaren 16ko Aginduak bere 40. Artikuluan
ezartzen dituen baldintzen arabera.

Izena emateko epea 20 egun naturalekoa izango da, iragarki hau argitaratu zenetik hasita. Hura eta hori guztiari buruzko
informazioa Donostia – Gipuzkoako Gregorio Ordoñez kaleko, 10  1. Eskuinean eskuratuko da (Amara Auzoa),
Tlfnoa.: 943 462 216, 09:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

Presidentea, Esther Larreategui Jorge andrea.

www.iurbentia.com www.fonorte-inmobiliaria.com

Las condiciones de acceso, se convocarán en aplicación del Decreto 39/2008 de 30 de Marzo.
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kooperatiba araubidearen bidezko sustapen pribaturako (Gipuzkoa), “Zona Alta, S. Coop.” Kooperatibaren eskutik, F
20979944 I.F.Z. duena eta Pilotegui Bidea, 2  Bul. 302 helbidea duena (Donostia-Gipuzkoa), eta Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako sailburuaren aginduaren 40.1. artikuluan ezarritako baldintzen arabera, babes ofizialeko etxebizitzak
adjudikatzeari buruzkoa.

Sustapena kooperatiba araubideko sustapen pribatuko babes ofizialeko 60 etxebizitzez osatuta dago, jabari osoan
eskuratzeko. Etxebizitzek 1, 2 eta 3 logela dituzte, 48,63/69,30 m2 erabilgarrien azalerekin, gutxi gorabehera. Horietatik
3 minusbaliatuentzat erreserbatuko dira. Etxebizitza bakoitzak trasteleku eta garaje plaza bat izango du, etxebizitzarekin
batera.
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gehienezko zenbatekoa, etxebizitzen eskriturak sinatu baino lehen, salmentaren gehienezko balioaren %20 eta eratxikietako
gehienezko balioaren %40 (trastelekua eta garajea) izango direla.

Kooperatibaren Gizarte Kapitalari egin beharreko hasierako ekarpena 28.500 ¤ izango dira.

Etxebizitzen behin betiko adjudikazioa Notarioaren bidez egingo da 2008ko apirilaren 16ko Aginduak bere 40. Artikuluan
ezartzen dituen baldintzen arabera.

Izena emateko epea 20 egun naturalekoa izango da, iragarki hau argitaratu zenetik hasita. Hura eta hori guztiari buruzko
informazioa Donostia – Gipuzkoako Gregorio Ordoñez kaleko, 10  1. Eskuinean eskuratuko da (Amara Auzoa),
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kooperatiba araubidearen bidezko sustapen pribaturako (Gipuzkoa), “Zona Alta, S. Coop.” Kooperatibaren eskutik, F
20979944 I.F.Z. duena eta Pilotegui Bidea, 2  Bul. 302 helbidea duena (Donostia-Gipuzkoa), eta Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako sailburuaren aginduaren 40.1. artikuluan ezarritako baldintzen arabera, babes ofizialeko etxebizitzak
adjudikatzeari buruzkoa.

Sustapena kooperatiba araubideko sustapen pribatuko babes ofizialeko 60 etxebizitzez osatuta dago, jabari osoan
eskuratzeko. Etxebizitzek 1, 2 eta 3 logela dituzte, 48,63/69,30 m2 erabilgarrien azalerekin, gutxi gorabehera. Horietatik
3 minusbaliatuentzat erreserbatuko dira. Etxebizitza bakoitzak trasteleku eta garaje plaza bat izango du, etxebizitzarekin
batera.

Etxebizitzen eta eratxikien salmenta prezioak dagozkion azalera erabilgarriak, kooperatibaren sustapeneko behin-behineko
sailkapena eskatzerakoan, moduluetan aplikatzerakoan sortzen direnak izango dira.

Elkarte kooperatiboari nahita nahiez egin beharreko ekarpena 150,00 eurokoa izango da, etxebizitzak adjudikatzeko
prozeduran parte hartu ahal izateko.

Ordainketa era 39/2008 Dekretuko 26. artikuluan aipatzen dena izango da. Bertan, aipatzen da ordaindu beharreko
gehienezko zenbatekoa, etxebizitzen eskriturak sinatu baino lehen, salmentaren gehienezko balioaren %20 eta eratxikietako
gehienezko balioaren %40 (trastelekua eta garajea) izango direla.

Kooperatibaren Gizarte Kapitalari egin beharreko hasierako ekarpena 28.500 ¤ izango dira.

Etxebizitzen behin betiko adjudikazioa Notarioaren bidez egingo da 2008ko apirilaren 16ko Aginduak bere 40. Artikuluan
ezartzen dituen baldintzen arabera.

Izena emateko epea 20 egun naturalekoa izango da, iragarki hau argitaratu zenetik hasita. Hura eta hori guztiari buruzko
informazioa Donostia – Gipuzkoako Gregorio Ordoñez kaleko, 10  1. Eskuinean eskuratuko da (Amara Auzoa),
Tlfnoa.: 943 462 216, 09:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

Presidentea, Esther Larreategui Jorge andrea.

www.iurbentia.com www.fonorte-inmobiliaria.com

Las condiciones de acceso, se convocarán en aplicación del Decreto 39/2008 de 30 de Marzo.
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Sartzeko baldintzak Martxoaren 30eko 2008/39 Dekretuaren aplikaziopean iragarriko dira.





...eta kitto!/2008-XI-21

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::
...eta kitto! Euskara Elkartea
HHEELLBBIIDDEEAA::
Urkizu, 11 - solairuartea  
20600 Eibar 
TTEELLEEFFOONNOOAAKK::
943 20 67 76 / 943 20 09 18 
FFAAXXAA::
943 20 28 72 
AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::
erredakzioa@etakitto.com
komunikabideak@etakitto.com
publizitatea@etakitto.com
EEllkkaarrtteeaarreenn EE--MMAAIILLaakk::
elkartea@etakitto.com
normalizazioa@etakitto.com  
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::
Itziar Albizu
Jose Luis Gorostegi
Silbia Hernandez
Koldo Mitxelena
Ekhi Belar
Miren Narbaiza
AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::
Marisol Uriarte
KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::
Koldo Mitxelena
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::
Silbia Hernandez
DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::
Jose Luis Gorostegi
AARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::
Leire Iturbe, Silbia Hernandez
eta Ekhi Belar.
HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:
Juan Andres Argoitia
Maider Aranberri
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::
Itziar Albizu
Belen Ulazia
TTffnnooaa:: 943 20 67 76
AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::
Ekhi Belar
BBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::
Ihintza Fernandez
TTIIRRAADDAA::
77..995500 aallee
IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::
GERTU koop. (Oñati)
CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::
...eta kitto!
LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::
SS/430/92
ISSN:
1132 - 1679 

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

adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

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

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

EEPPEETTAANN EEGGIINN..-- Ordaindu gabe ihes egin. Eskuan ordaindu gabe erosi. “Plaentzian epetan egin-
da datoz, hamen beste bat egitteko asmuan”.
EEPPEETTAANN EERROOSSII // SSAALLDDUU..-- Dirua eskuan barik, epe bat jarrita erosi edo saldu. “Epetan erosi eta
epetan saldu, tratulari eskasaren jiria”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Zerua askatasunez aldatzen da, aurreikuspenek diotenetik
libre. Iragarpenak egin dezakeen eguraldiaren kalkulua dira,
matematika, zenbakiak; zerua, berriz, natura, librea. Naturak
eta matematikak ez dute zertan bide beretik joan. Eguraldia
gure gogara nahi dugu eta, zorionez, ez da posible”

((GGlloorriiaa LLaattaassaa,, ggeeooggrraaffooaa eettaa mmeennddiizzaalleeaa))

“Akats larria izan zen demokraziaren hasieran hizkuntzen
gaia hasieratik ez normaldu izana. Euskaraz zertxobait bes-
terik ez badakizu ere, gutxi hori esatea, ahal duzuna, bi-
kaina da. Nire adinarekin zail ikusten dut euskara ikastea,
baina nire semeak badaki eta oso normala iruditzen zait”

((LLooqquuiilllloo,, aabbeessllaarriiaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

PSE-EE, EA eta PPko beste zinegotziekin batera
emandako prentsaurrekoan, Aitor Alberdi Eibarko
PNVko zinegotziaren adierazpenak hainbat komu-
nikabidetan irakurri ondoren, honako puntuak ar-
gitu nahi ditut:

– Ibur Errekako poligono industriala ez dago ko-
katuta Elgetako lur-eremuetan bakarrik. Eibar eta
Zaldibar dira, Elgetarekin batera, etorkizuneko po-
ligono industriala eraikiko den lur-eremuetako ja-
beak.

– Gezurra da Aralarrek planteatu izana Tekniker
edo beste edozein enpresa etorkizuneko poligono
industrialean Elgetako lur-eremuetan kokatzea.

– Elgetako Udalaren asmoa da Eibarko eta Zal-
dibarko udalekin batera lan egitea Ibur Errekako
poligono industrialak hiru udalerrietako lur indus-
trialaren beharrei erantzun diezaien.

Ez da bidezkoa Elgetako Udala aipatzea bertan
Aralarrek agintzen duela argudiatuz, Eibarren Eri-
sonoko terrenoen inguruko eztabaida desbidera-
tzeko asmo argiarekin.

Transparentzia da Aralarreko kargu publikoen
eguneko lanaren oinarria. PSE-EE, PNV, EA eta PPk
auzia Elgetaruntz desbideratzeak argi adierazten
du Eibarko Aralarrek bere lana oso ondo dihar-
duela egiten.

OOxxeell EErroossttaarrbbee ((EEllggeettaakkoo aallkkaatteeaa))

AAUUZZIIAA EELLGGEETTAARRAA EEZZ DDEESSBBIIDDEERRAATTUU

Azaroaren 17ko datarekin, pozez irakurri ge-
nuen komunikabideetan Patxi Lopezek egindako
adierazpenak. Berak zioen, beste promesa batzu-
ren artean (azken aldian halakoak agindu besterik
ez du egiten: beharra gazteentzat ikasketak amai-
tu eta sei hilabetera, ospitalea Eibarren...), lehen-
dakaria izatekotan alokairuzko etxebizitzen parke
handi bat sortuko zuela.

Horregatik animatu nahi dugu, lehendakaria
izateko itxaron barik, lan horretan “hasi dadila”
eta Eibarko alderdikideak animatzen hasteko bide
horretan, Ezker Batua - Aralar koalizioak aspalditik
dihardu-eta lerro hori Eibarren proposatzen eta,
orain arte behintzat, ezinezkoa izan delako horri
buruz hitzegiten hastea.

Lopez jaunaren adierazpenak ezustekoak dira
benetan, Eibarko Udalak justu kontrako bidea da-
ramanean, etxebizitza librea sustatzen eta horre-
kin Babes Ofizialekoak finantzatzen. Eta, ikusi de-
nez, politika hori guztiz jasanezinezkoa da.

Hauteskunde sasoian hainbeste gauza agintzen
ibili beharrean, Lopez jauna, predikatzen dituzun
erizpide horiek ea zure alderdian zabaltzeko apro-
betxatzen duzun.  

EEzzkkeerr BBaattuuaa -- AArraallaarr

PPAATTXXII LLOOPPEEZZII EESSKKUUTTIITTZZAA
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Debegesak antolatutako Ideia Iraunkorren
Lehiaketak oso erantzun ona izan du le-
henengo edizioan: antolatzaileek eskual-

deko CO2a gutxitzeko 15 proposamen jaso di-
tuzte eta epaimahaiak Itziar Sapsootham eibarta-
rrak aurkeztutako proiektuari eman dio lehenen-
go saria (250 euro). Erosketak egiteko orduan,
herritarrek zein irizpideri jarraitzen dioten defini-
tzen laguntzeko karpa edo stand batzuk ipintze-
ko proposamena egin du lehiaketako irabazleak.

100 euroko bigarren saria, berriz, beste eibartar
batek, Iñigo Izagirrek eskuratu du, herri mailan
energiaren erabileraren optimizaziorako proiek-
tuarekin.

UURRTTEEKKOO BBAATTZZAARRRRAA EETTAA SSAARRIIAAKK
Armeria Eskolako Ikasleen Gurasoen Elkar-
teak urteko batzarra egingo du martitzene-
an, arratsaldeko 19.00etan. Urteko memo-
riaren aurkezpenaren ondoren, Kontuen
Errebisiorako Batzordea izendatuko da eta
Zuzendaritza Batzorde berrirako hautagaien
proposamena egingo dute jarraian. Ondo-
ren, Benito Tejo Ikasleen Guraso Elkarteko
presidenteak eta Jose Luis Novoa Armeria
Eskolako zuzendariak hartuko dute parte.
Ekitaldiaren amaieran Ikasketa Sariak bana-
tuko dizkiete ikastetxean eskaintzen diren

espezialitate ezberdinetan nabarmendu di-
ren ikasleei.

KKUUPPOOII SSAARRIITTUUAAKK
ONCE-ren kupoiak 193.000 euro laga ditu Ei-
barren, azken barixaku bietako zozketetan. Sa-
ririk garrantzitsuena aurreko barixakuan banatu
zen: 28.312 zenbakidun bost kupoik saria era-
man zuten (35.000 euro kupoi bakoitzeko). Ku-
poiak Javier Garciak saldu zituen, Untzagan. Eta
azaroaren 7ko zozketan 600 euroko saria jaso
zuten 30 kupoi Ipuruako Eroskin kupoiak sal-
tzen dituen Isabel Angiozarrek banatu zituen.

autuan

Itziar Sapsootham,
Ideia Iraunkorren
Lehiaketan garaile

Bizitzen dihardugun ego-
era ekonomikoaren au-
rreran, LAB sindikatuak

hainbat ekimen garatzen
dihardu azken egunotan, ‘Lan-
gileok kalera’ lemapean. Horri
jarraituta, datorren eguaztene-
an (hilak 26) automobilekin ka-
rabana bi osatzeko asmoa azal-
du dute (bata Debabarrenera-
ko eta bestea Debagoienara-
ko): Debabarrenekoa Itziarreko
industrialdetik abiatuko da,
09.00etan (Mupen enpresa
parean) eta Mutriku, Deba,
Mendaro, Elgoibar eta Eibar

zeharkatuko ditu. Karabana
amaitu eta kontzentrazioa
egingo dute Untzagan, udale-
txe parean. Bestalde, aben-

duaren 5ean sindikatuko or-
dezkarien nazio mailako batza-
rra egingo da Donostiako Ata-
no III.a pelotalekuan.

“Langileok kalera” LABekin

Azkenaldian dezente
gehiago kostatzen zait
goizean-goiz ohetik al-

txatzea. Neguan gaudelako,
agian. Baina kalean sekulako
hotza egiten duela jakinda hain
egoten da ondo izara eta man-
ta horien guztien azpian … 

Lanera garaiz eta txukun iris-
teko, baina, aurretik dutxatik
pasa eta gosaldu behar. Eta ho-
ri dena egin ostean eta etxeko
atea parez-pare ixtean kontura-
tzen zara egindako hanka-sar-
tzearekin. Zureak egin du. Goi-
zeko zazpiak, hotza eta ilunta-
suna kalean lekuko bakar gisa…
eta zu linternarik gabe. Akabo!
Etxe ataritik kotxea aparkatu ze-
nuen kaleko beste muturrerai-
noko bidea txakur-kakez beterik
dago. Bata bestearen segidan,
auto-ilara izango balitz bezala.
Kotxera kaka bakarra zapalduta
iritsiko bazina behintzat…

Helburua ez duzu lortu, baina
auto barruan zaude jada, eta
hori da axola zaizun bakarra.
Aske sentitzen zara. Libre. Txa-
kur-kakek ez zaituzte denbora
batez gehiago ikaratuko. Pa-
tuak, ordea, beste ezusteko bat
du zuretzat: Autopista.

Etxetik lanera hamar minutu-
ko bidea izan behar dena ia ho-
gei minutukoa bihurtzen da,
tartean errepideko karriletako
bat itxita dagoelako, obretan,
antza. Hamaika kono bazterre-
an utzi behar dituzu, zure trebe-
tasuna beste gidariei erakutsiz.
Une batez, txarrena atzean laga
duzula pentsatu, eta...

… kotxe-ilara luze-luzeak di-
tuen peajera iristen zara, eta
bertan denbora luzez egotera
behartzen zaituzte, geldi, zure
kotxearen aurrean beste doze-
na pare bat auto dagoelako eu-
ro biko zigorra noiz ordainduko
zain. Eta berriz ere goizean etxe
ataritik kotxea aparkatuta ze-
nuen tokirainoko bidea egiten
duzu, buruz, aurrean dituzun
kotxe horiek guztiak zakur-ka-
kak izango balira.
PD: Bere txakur-kakak batzen
ez duenak ulertzea dauka, nahi
badu. Autopista ordaintzera be-
hartzen gaituztenek nekez uler-
tuko dute.

Beldurrez

UUnnaaii AArrtteettxxee
((KKAAZZEETTAARRIIAA))

Domekan 18 urteko
gaztea atxilotu zuen
Ertzaintzak Eibarren,

Berriatuko automobil kontze-
sionario batetik automobil
bat lapurtu zuelakoan. Arra-
tsaldean Ertzaintzaren patru-
lla batek jasotako abisuaren
arabera, norbaitek Ford Es-

cort bat Berritxuko kontzesio-
nario batean barruraino sartu
eta han laga zuen, handik
Ford Focus berri batekin alde
egiteko. Ertzainek Ermuan
harrapatu zuten lapurtutako
automobila eta, atzetik joan
ondoren, gidaria Eibarren
atxilotzea lortu zuten.

Auto-lapurra atxilotuta
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Eibarko kale hezitzaileen deiari erantzunez,
jende asko animatu zen aurreko barixa-
kuan Txaltxa Zelaian ospatu zen Udazken

Festara: tailerrak, mahai-jokoak, musika eta dan-
tza izan ziren jaialdiko protagonistak, bertaratu-
tako gazteekin batera.

Udazken festa arrakastatsua

Arragueta kalean dagoen ONCEren egoi-
tzak Ate Irekiko Jardunaldiak egingo di-
tu  azaroaren 24an eta 25ean. Bertako

arduradunek azaldu dutenez, “asmoa zehatza
da, hiritarrek ONCEren afiliatuen eguneroko bizi-
tza nolakoa den eta ikusmen gaitasuna gutxitu-
ta duten pertsonei ONCEk eskaintzen dizkien
zerbitzuen nondik norakoak ezagutzera ema-
tea”. Horretarako, hainbat ikastetxetako ikasleak
astelehen eta martitzen goizean egoitzara bisi-
tan joango dira. Interesa duten gainontzeko he-
rritarrek, berriz, horretarako aukera izango dute
egun beretan, baina arratsaldeko ordutegian
(16.00etatik 18.00etara). ONCEren teknikoek
norbanakako autonomia lortzeko erabiltzen di-
ren tresnen berri emango dute eta bisitariek
errehabilitazio lana nolakoa den ezagutuko dute
tifloteknologia edota braille eskolatan parte har-
tuaz. Horrez gain, bisitari amaiera emateko, eta

itsu baten azalean jartzeko asmoz, bastoi eta an-
tifaz batez tunel batean sartu beharko dira bisita-
riak, barnean dauden oztopoak gainditzeko. Ha-
la egingo du Eibarko alkateak, Miguel de los To-
yosek, eskualdeko beste Udaletako agintariekin
batera egingo duen bisitan 

Jose Ramon Guridi Foru Al-
dundiko Berrikuntza sailbu-
ruak eta Alejandro Bengoa

Tekniker fundazioko zuzendari
nagusiak astelehenean sinatu
zuten hitzarmenari jarraituta,
teknologia-zentruak Erisonon
eraikitzen diharduen egoitza

berria jasotzeko milioi bi euro-
ko inbertsioa egingo du Dipu-
tazioak. Donostian egindako
agerpenean argitu zutenez,
eraikin berriak 13.700 metro
karratuko azalera izango du eta
denera 18 milioiko inbertsioa
beharko du. Foru Aldundiaren

inbertsioak Ikerkuntza eta gara-
pen arloan beharra egiten du-
ten enpresen arteko elkarlana
bultzatzeko helburuari erantzu-
ten diola gaineratu zuen Guri-
dik eta hainbat datu aurkeztu
zituen: “Industriak Gipuzkoako
Barne Produktu Gordinaren
%33 osatzen du, %20ko por-
tzentaia gainditzen ez duen es-
tatuko eta Europako beste he-
rrialdeetako batazbestekoa bai-
no askoz gehiago” eta etorki-
zunean ere portzentaia hori ur-
tetik urtera handitzen joateko
asmoa agertu zuen. Bengoak,
berriz, egoitza berria 2010. ur-
te amaierarako erabiltzeko
prest egongo dela aurreratu
zuen. Eraikinaren diseinua Joa-
quín Monterok egingo du.

Ate irekiak ONCEn

Milioi bi euroko inbertsioa Teknikerrentzat

AArrrraagguueettaann OONNCCEEkk dduueenn bbuulleeggooaann eeggiinnggoo ddiirraa 
aattee iirreekkiikkoo jjaarrdduunnaallddiiaakk..
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Tantalioa telefono mugi-
korretan eta ordenado-
rietan erabiltzen da eta

urriaren preziua daka.
Nkundaren indarren bittar-
tez eta NBEtako kasko urdi-
ñen laguntasunarekin,
Ruandak kontrabanduan
atera eta multinazionaleri
oso merke saltzen detse
coltana. Multinazionalak
“legez” be diru mordua
dihardue egitten, KEDtik
ateratzen dittuen mineralen
balioaren ehuneko 5etik
12ra ordaintzen detse Kabi-
laren gobernuari. Tratu biri-
billa, beraz: Ruandak KEDe-
ri lapurtutako coltanagaittik
diru-sarrera haundixak da-
kaz eta multinazionalak de-
rrigorrezkua jakuen materi-
xala merke erosi eta telefo-
no, GPS eta iñun diranak
saldu eta saldu dihardue.
Bost millioi lagun hil dirala?
Aberasten segitzen daben
bittartian, eurei ze ardura
detse? Holantxe, hamar ur-
tian ixillian euki dabe Kon-
goko infernua, harik eta oin
dala gitxi, Mendebaldeko
agintarixak eta komunikabi-
diak, arduratuta kontizu,
itzalaren bihotzian bakia
egin bihar dala esaten hasi
diran arte. Zer gertatu ete
da? Ba, Txinak musturra
sartu dabela. Hazkunde
ekonomiko ikaragarrixari
eusteko txinuak mineralen
premiña haundixa dake.
Mendebaldeko potentzien
onduan Txina “zintzuago”
agertu da: armak saltzeaz
gaiñera, ateratzen daben
coltanaren balioaren ehu-
neko 30 ordainduko dio
Kabilari… Ez dau emoten,
beraz, bakerako esperan-
tzarik daguanik coltanaren
bihotzian.

Coltanaren
bihotzian (II)

JJuuaann AAnnddrreess
AArrggooiittiiaa
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ORAIN DELA

Udal Bandak Agustin Zuluaga bere zuzendaria
izandakua gogoratu eban, bera jaixo zala 100 urte be-
tetzen ziranian. Santa Zezilia serenatare-
kin batera, kontzertua eskindu eban Astelenan.

Uniko Jardunaldixen barruan, Debabarrenako
industriak bizi eban egoeria aztertu eban Javier
Retegi industria sailburuak. Internalizazinua-
ren biharra azpimarratu eban behin eta berriz.

HIESaren aurkako kanpainaren spota grabau zan
Ipurua foball zelaixan. Argazki saiuan Julen
Guerrero (Athletic), Alberto (Reala) eta Karmo-
na (Alaves) jokalarixak hartu eben parte.

Dotoreak gazte alkartiak bere X. urteurrenaren
ospakizunak antolau zittuan. Amanako parrokixa-
rekin lotutako alkartiak gaztetxuen, begiralien
eta gurasuen egunetan banatu eban asteburua.

10 urte
11999988--XXII--2200 
225544.. ZZKKIIAA..

JJaavviieerr RReetteeggiirreenn hhiittzzaallddiixxaa..

GGuueerrrreerroo,, KKaarrmmoonnaa 
eettaa AAllbbeerrttoo IIppuurruuaann..

Kirolaeuskaraz.net Gipuzkoako
Foru Aldundiko webguneak Ei-
bar Kirol Elkarteak garatzen

diharduen euskara planaren inguruko
informazio zabala jaso du Kirola eta
Euskara atalean. Eibar Kirol Elkarteak
orain bost urte ipini zuen martxan
euskara plana, elkartea-
ren jarduna euskaldun-
tzeko asmoz eta harrez-
gero aurrerapauso ga-
rrantzitsuak eman dituzte

helburu hori lortzeko bidean. Elkartea
euskalduntzeko plangintza …eta ki-
tto! Euskara Elkartearekin garatzen
dihardue, eurentzat propio diseinatu-
tako proiektuari jarraituta. Albiste
osoa irakurtzeko, www.kirolaeuska-
raz.net helbidean begiratu dezakezue.

Eibar KE-ren euskara plana, Kirolaeuskaraz webgunean protagonista

Sarean, Euskal Autonomia Erkide-
goko Haur eta Lehen Hezkun-
tzako Ikastetxe Publikoen elkar-

teak XXV. Topaketak egingo ditu bihar
(eguena, azaroak 20) eta etzi (barixa-
kua, azaroak 21) Portalean. Ikasturtean
zehar topaketa bi izaten dituzte Sare-
an elkartekoek eta oraingo hauek egi-
teko Eibar aukeratu dute. Elkarte ho-
nek batez ere eskolen antolakuntza
eta gestioarekin zerikusi zuzena duten
kontuak lantzen ditu, “eskola publikoa
indartu eta hobetzeko helburuarekin
eta horretarako bide biri jarraitzen dio-
gu: eskolen arteko harremanak ahalbi-
detu eta sendotu eta Hezkuntza Ad-
ministrazioarekin komunikazio bideak
landu eta zabaldu egiteko ahaleginari.
Euskal Eskola Publikoak indartuz, gure

seme-alaben etorkizuna indartuko du-
gulakoan eta, beraz, hezkuntza arloan
etorkizun hobea lortuko dugulakoan
dihardugu lanean, hezkuntza baita
etorkizunaren oinarria”.

Sarean elkartearen Topaketak Portalean

danon ahotaN
7

Barixakuan Jesus Egiguren Eibarren izan
zen, Portalean, Benigno Baskaran sozialis-
ta historikoaren gainean berba egiten, be-

re jaiotzaren mendeurrena ospatzeko Eibarko
sozialistek antolatutako programazioaren ba-
rruan. Baskaranen bizitzako pasarteei errepasoa
eman eta gero, Egigurenek eta beste hainbat la-
gunek afaria egin zuten.

Jesus Egigurenen 
hitzaldia
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Auzorik auzo
8

Gaur egunian 246 etxe-
bizitza dagoz Paziano
Arosan, baiña Udaletik

aditzera emon dabenez, auzo-
zaiñak aterik-ate banatu di-
ttuan sobriak 225 etxetan laga
dira, 21 etxe hutsik dagoz-eta
(ez da iñor bizi). Sobrian, etxe-
bizitza bakotxaren identifikazi-
ño-txartela, botua emoteko
papera eta proposatzen daben
galderaren gaiñeko informazi-
ñorako kartia dagoz.

Pedro Zelaia zanak idatzitta-
ko ‘Eibarko historiaren labur-
pena’  eta …eta kitto! Euskara
Elkarteak 1994. urtian argitara
emondako liburuan, ‘Kaleen
izenak, pertsonaien izanak’
atalian jasota daguanari jarrai-
ttuta, Ipuruan daguan kale al-
dapatsu horrek San Kristobal
izena euki eban oin dala urte
batzuk, 1979. urtian Paziano
Arosaren izena ipiñi zetsen ar-
te. Itxuria, lehenago San Kris-
tobal izena ipintzeko arrazoia,
han kalian txofer asko egon ohi
zan eta, gauzak holan, gidari-
xen patroia dan San Kristoba-
len izena kaliari emotia pen-
tsau eben. Baiña herriko beste
kaliekin egin zan moduan,
Franco hilda herriko seme-ala-

ba ezagunen izenak hartu eben
lehenagotik eguazen izenen
tokixa eta hor emon zan San
Kristobaletik Paziano Arosara
kanbixua. Paziano Arosari kale
horren izena emoteko orduan,

Benigno Baskaran orduko alka-
te sozialistia eta Pedro Zelaia
abadia bat etorri ziran eta ho-
rreatarako nahikua merito egi-
ñak zittuela erabagi eben. 

Don Pedroren liburuari ja-
rraittuta, “Paziano Arosa La-
rrañaga eibartar gizon umil
horretako bat zan. Bere biha-
rrak, hainbeste maitte eban
herrixaren hobekuntzurako
izan ziran”. 1889ko martxua-
ren 9xan Eibarren jaixo zan.
Ramona Gabilondorekin ez-
konduta, lau-seme alaba izan
zittuan. 15 urte baiño ez zi-
ttuala, Orbea lantegixan hasi
zan biharrian eta han emon
eban bizitzaren gehixena. Ho-
rregaittik, bere lagunak ‘ome-

naldixa’ egin zetsen 1954an,
taillarrian egindako 50 urtien-
gaittik. 1973an hil zan Eiba-
rren, 84 urterekin.

HHeerrrriixxaarreenn hhoobbeebbeehhaarrrreezz
Biharretik kanpora eginda-

kuen artian, “eginkizunik ospe-
tsuena  ‘Tuberkulosi kontrako
Sendategixaren eraketia izan
zan. Ziriako Agirre eta Nizeto
Muguruza sendagilliak izan ba-
ziran proiektuaren bultzatzaille
famosuenak, Paziano Arosa
izan zan azpiegitura lan izku-
tuan gogotsu jardun ebana.
Punta-puntako karguetan ez
bazeguan be, ezinbestekua zan

Paziano Arosak ‘ongiegite’
biharretan parte hartzia. Modu
berian, gure itsasuetan istripu-
ren bat gertatutakuan prest
egoten zan laguntzeko, eta
baitta sutiak edo ufalak izanda-
kuan be. Aittatzekua da Lehe-
lengo Mundu Gerraren ondo-
rioz Eibarren izandako langa-
bezixa. Paziano Arosaren biha-
rra ezinbestekua izan zan ego-
era latz horretan aurrera egi-
tteko. Paziano Arosa bere he-
rrixa maitte dabenen eredua
izan zan urte askuan eta Eiba-
rrek bere izena daroian kaliare-
kin eskertu nahi izan detsaz
bere ahalegiñak”.

Paziano Arosa ala San Kristobal?

SSaann KKrriissttoobbaall aannttxxiiññaakkoo iizzeennaa hhaann ttxxooffeerr aasskkoo bbiizzii zzaallaakkoo iippiiññii
eeii zzeettsseenn,, bbaaiiññaa 11997799aazz ggeerroozzttiikk PPaazziiaannoo AArroossaa ddaa kkaalliiaa..
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l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta 28 
% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa,, 44

Domekan, hillaren 23an, Paziano Arosa kalian bizi 
diranak kaliari izena aldatzeko botaziñua egingo
dabe, kale horretako 11. zenbakixan (‘Barraca’ 
moduan ezaguna zan tokixan). San Kristobalgo 
Jai Batzordiak bultzatutako botaziñua izango da, 
kaliari Paziano Arosa izena kendu eta San Kristobal
ipintziaren aldeko firmak batu eta Alkatetzan 
presentatziaren ondorixua. Egun gitxi barru jakingo
dogu han kalian bizi diranak gaixaren gaiñian 
zer pentsatzen daben. 
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PPaabblloo GGoonnzzáálleezz
3311 uurrttee,, hheezziittzzaaiilllliiaa
Egixa esan segurtasun kamarak egotia
ez jata bape gustatzen. Leku pribatue-
tan bueno, hori bakotxan gauzia da eta
libre dira nahi dabena egitteko, baina
toki publikuetan ez dot ondo ikusten
kamarak ipintzia. Ni, behintzat, ez naiz
seguruago sentitzen segurtasun kame-
rak egotiagaittik.

Zer deritxozu 
segurtasun kamarak 
ipintziari?

EEssttiibbaalliittzz GGoommeezz
3344 uurrttee,, llaagguunnttzzaaiilllliiaa
Ez dot ondo ikusten ze bakotxaren in-
timidadia, bakotxaren intimidadia da.
Instituziño publikuetan, bankuetan eta
halakuetan kamarak egotia ondo dago,
baiña kalian ez. Taxixen autuan, barriz,
gremixo hori alde badago ondo begi-
ttantzen jata kamarak ipintzia, baiña
ados ez badagoz, ez.

XXaabbiieerr IIrruurreettaaggooiieennaa
2222 uurrttee,, ffoobbaallllaarriixxaa
Bankuetan eta halakuetan ipintzia ondo
begittantzen jata, baiña kalian ipintzia
ez jata bape ondo iruditzen, bakotxak
nahi dabena egin bihar dabelako eta
bestiek ez dake zertan ikusi. Taxixetan,
bueno... nere tio taxistia da eta hor ipin-
tzia ondo ikusten dot, euren segurtasu-
na benetan jokuan dagualako.

AAmmeelliiaa PPaalloommoo
4477 uurrttee,, ssuukkaallddaarriixxaa
Nik ondo deritxot segurtasun kamarak
ipintzia. Hori bai, leku pribatuetan ipin-
tziari, kalian jendiaren askatasunak
urratzen dirala begittantzen jatalako.
Bestetik, taxixetan ipintzia ondo egon-
go litzake, hilketa asko egon dalako
azkenaldixan eta, holan, segurtasun
haundixagua eukiko ebelako.

1984 liburuan ondo 
aurreikusi zeban etorkizuna
nolakoa izango zan George 
Orwellek. Eleberrixan 
erakusten zan mundu 
apokaliptiko horretan, 
bizilagun guztiak 
kontrolatuta zeguazen 
eta ezer gitxi egin ahal zan
Anai Handiak hori ikusi 
barik. Egunian, teknologixa
barrixekin, Orwellen mundu
hori posible dala erakusten
da, mailla batian antzeko
zeozer gertatzen hasi 
dalako. Edifizixo ofizialetan, 
bankuetan, hoteletan, 

kalietan eta baitta taxixetan be, kamerak edonon aurki ahal 
dittugu gaur egun, herrittarren segurtasuna aitxakixa moduan
hartuta. Espazixo asko hartzen dabe gaur egunian kamarak, 
eta jendiak zer egitten daben gero eta gehixago kontrolatzeko
aukeria emoten dabe. Segurtasun aitxakixa moduan hartuta, 
gaiñera, pertsonen eskubide indibidual asko urratu dira urtietan
zihar. Horren gaiñian, segurtasuna bermatziaren eta pertsonen
eskubide indibidualen artian ekilibrixua billatu bihar dala diñue
askok: segurtasun kamera eta pertsonen arteko elkarbizitzia,
1984 liburuan agertzen danera heldu barik.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia
8  Pediatria

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Urologia
15  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeee ttaakkoo 

11.. ssoollaaiirruu aa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HH ee ll bb ii dd ee aa EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

FFuunneeuusskkaaddii ttaallddeeaa

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
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-- OOrraaiinn ddeellaa 5500 uurrttee ssoorrttuu zzeenn LLaa SSaallllee
AAzziittaaiinn EEiibbaarrrreenn.. HHaallaa eerree,, aauurrrreettiikk LLaa
SSaalllleettaarrrreekk iizzaann zzuutteenn pprreesseennttzziiaa hhee--
rrrriiaann..

Hala da. 1905. urtean, Frantziatik alde
egin behar izan zuten Anaia asko Eiba-
rrera heldu ziren. Garai hartan, Isasiko
Jauregiko bazter batean kokatu zen La
Salle Eskola, baina hura egonaldi motza
izan zen: 1914. urtean Europako Gerra-
ra deitu zituzten Anaiak, eta Frantziara
bueltatu ziren. 1922. urtean Eibarko Pa-
tronatuaren Presidenteak, Eskola berriro
irekitzeko asmoa azaldu zuen. Horreta-
rako Kongregazio desberdinekin hitz
egin zuten: Salletarrok ezinezkoa adiera-
zi zioten, Anaien gabezia zela eta. Az-
kenean, Jesusen Bihotzaren Anaiek har-
tu zuten Eskola zaharraren ardura, “Co-
legio de la Inmaculada de Arrate” izena-
rekin. 1931. urtean Eibarko parrokoa
zen Urroz jaunak, hezkuntzaz kezkatuta
zeuden beste eibartarren laguntzaz,
“Asociación Propulsora de Enseñanza”
eratu zuen eta parrokiak Armeria Esko-
laren ondoan aurretik erositako lurra es-
kaini zien. Bertan, oraingo La Salle Isasi-
ko lur saila den lekuan, 1933.ean ireki-
tzen da “Grupo Escolar José Antonio
Guisasola” deituriko Ikastetxe berria.
Hemendik aurrera, Gerra Zibila, gerra
ondorengo eskasiak, etorkin kopuru
handia, jaiotze-tasa gora, etab. Azken
faktore hauek eragiten dute Isasiko Es-
kola leporaino egotea.
-- OOrrdduuaann,, 11995588aann UUnnzzuueettaa JJaauurreeggiiaann
eesskkoollaa zzaabbaallttzzeenn ddaa..

Bai. APEk bigarren Ikastetxearen be-

har nabarmena ikusita, La Sallerekin hitz
egiten du berriro. Oraingoan, baietza ja-
sotzen du. Azkenik, Asoziazioak Un-
tzueta Jauregia erosten du eta 1958ko
azaroaren 30ean inauguratzen da ofi-
zialki, Azitaingo Ama-La Salle izenare-
kin, gertuko baselizako (gaurko parro-
kiako) Ama Birjinaren antzinako irudi ba-
ten eta La Salleko Joan Bautista Donea-
ren omenez.
-- ZZeerr ddaa LLaa SSaallllee aannaaiiddiiaa??

Kongregazioaren izena “Kristau Esko-
letako Anaiak” da. Munduan zehar 80
naziotik gora dira gure presentzia dute-
nak. Gure helburua ume eta gazteen
hezkuntza zerbitzuan aritzea da, batez
ere behar gehien dutenen alde. Horreta-
rako eskolaz baliatzen gara nagusiki, bai-
na beste irakaskuntza motetan ere parte
hartzen dugu zenbait lekutan.
-- EErrlliijjiiooaarreenn pprreesseennttzziiaa nnaabbaarrmmeennaa
iizzaann ddaa bbeerree hhiissttoorriiaann zzeehhaarr LLaa SSaalllleenn..

Gure misioa balio kristauen ikuspegi-
tik eramaten dugu aurrera. Baina honek
ez du esan nahi gure eskoletan fedea
exijitzen dugunik ezta kristau izatea
ezinbestekoa denik bertan sartzeko.
-- ZZeerr ddaa ggaauurr eegguunneeaann LLaa SSaallllee??

Gure eskola gizartearekin batera eralda-
tzen joan da. Hala ere, konstante batzuk
mantendu ditugu, kristau balioak hain zu-
zen. Bi aldaketa azpimarratuko nituzke: le-
hen Batxilergorako egon zitekeen oztopo
ekonomikoa gainditua dagoela eta euska-
raren trataera aipatu nahi nuke.
-- EEkkiittaallddii bbeerreezziiaakk pprreessttaattuu ddiittuuzzuuee
5500.. uurrtteeuurrrreennaa oossppaattzzeekkoo??

Ospakizun egitaraua erabat itxita ez

badago ere, ikasturtean zehar zenbait
ekitaldi pentsatuta dauzkagu. Azaroaren
8an Euskararen Egunaren ospakizunare-
kin hasi ginen. San Andres egunean, Pa-
rrokian Esker Onezko Eukaristia ospatu-
ko dugu, goizeko 11etan, Juan Mari
Uriarte Gotzaina gurekin egongo dela-
rik. Abenduaren 27an akordeoi kontzer-
tua izango da Coliseo antzokian, “Zero
Sette” Lasarteko taldeak parte hartuko
du. Datorren urteako otsailean hitzaldi
kulturalen bat izango dugu Portalean,
maiatzean herri-bazkaria eta ekainean
Donostiako Orfeoiak abestuko du.
-- KKaannddeelleeii ppuuttzz eeggiinn eettaa ddeessiioo bbaatt eess--
kkaa eezzaazzuu.. EEssaann ddaaiitteekkee zzeeiinn ddeenn??

Beste 50 urte edo gehiago egotea Ei-
bar eta bailararen zerbitzuan. Baita ume
eta gazte bakoitza ilusioz beteriko bere
bizitza proiektua eraikitzeko kapaz iza-
tea, motibazio eza, porrota eta abar
gaindituz.

“La Salleren euskararekiko trataera 
azpimarratuko nuke”

Mende erdia bete du La Salle Azitainek. 1958. urtean, zegoen eskari 
handia zela-eta, Unzueta Jauregian hasi ziren lehen umeak Azitainen 
ikasten eta hor dirau oraindik, sasoi betean, La Salle ikastetxeak. 
Xabier Cendoyak, La Salleko zuzendariak, beste 50 urte edo gehiago 
betetzea espero du. Zorionak!
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ARRATE AUZOA, 5
BBAARR RREESSTT.. DDEE MMAAIITTAANNEE

SSAANN AANNDDRREESS EEGGUUNNEEKKOO MMEENNUU BBEERREEZZIIAA
erreserbak: 943 208 859

EGUNERO ZABALIK 11.30etatik aurrera
(astelehenetan ezik)  / Parking pribatua eta terraza

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

AArrmmaaggiinn 33 -- bbeehheeaa

Publi.resa@euskalnet.net
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Serafin Basauri Arteaga
Eibarren jaio zen,
1935eko apirilean, Le-

garre auzoan, eta hantxe pasa
zituen bere umetako urteak,
putzezko baloiekin jolasean,
Urkotik behera datorren erre-
kan plisti-plasta, edo Amañako
presapean igerian. 

Lehenengo eskola Udaletxe-
ko monjetan izan zuen. Gero,
7 urterekin Frontoi Zaharreko
eskolan ibili zen, eskola nazio-
nalean, eta ondoren Isasiko
Corazonisten ikastetxean. Frai-
leetako ikasketak amaituta, 12-
13 urterekin Armeria Eskolara
joan zen. Handik irtenda, GAC
enpresan hasi zen lanean, bai-
na Alfa lantegiari lotuta igaro
ditu bere lan-urterik gehienak.

GGaazztteettaattiikk eeuusskkaarraarreenn 
mmuunndduuaann

Umetatik ezagutu zuen giro
politiko eta euskaltzalea etxean
bertan. Aita sozialista zuen, eta
euskalduna; ama abertzaleagoa
eta euskaltzaleagoa. Etxean
euskarazko liburu bat ere ba-
zeukan amak, eta liburu horrek
eragin handia izan zuen Serafi-
nengan. Batez ere Arrese Bei-
tiaren "Ama euskerearen azken
agurrak" olerkiak hunkitu zuen
eta horrek piztu zuen euskal-
tzaletasuna bere barruan.

Euskararen munduan Juanito
San Martinen eskutik sartu zen
1953. urte inguruan. Klub De-
portiboan taldetxo bat sortu
zuen San Martinek, mendirako
zaletasuna ardatz hartuta.
Mendia eta politika oso lotuta
zeuden garai hartan, eta baita
euskaltzaletasuna ere. Gerora,
Klub Deportiboan euskarazko
klaseak ematen hasi zen Ima-
nol Laspiurrekin batera. Ondo-
ren, Ekin sortu zen, eta euskal
kultura bultzatzeko eta zabal-
tzeko zerbait egiten hasi behar
zela pentsatu zuten. 

1950. hamarkada iluna izan
zen, etsipenez betea, baina er-
di-ezkutuan bazen ere, lanean
aritu zen eibartar euskaltzale tal-

de bat, Serafin tartean zela.
Klandestinitatean sartu zirenean
oso zail ikusten zuten orduko

egoera aldatzea, baina bai uste
zuten euren burrukarekin euska-
ra eta euskal mundua hobetze-
ko aukera izango zela. "Zer lor-
tuko juagu? Burrukan egin,
behintzat, euskerian alde!". Tal-
de hartako hiru pertsonaia na-
gusien artean (Basauri, Laspiur
eta San Martin), euskarak eta
hizkuntzak toki handia bete izan
du beti, horixe zen aurrera egi-
teko giltza eta arrazoia. 

1950. hamarkadako ilunta-
sunaren ostean, 1960. hamar-
kadan itxaropenerako tarte bat
sortzen hasten da. Euskara ka-
lera irtetzen hasten da, euskal
jaiak sortzen eta ugaritzen di-
ra… Serafin ere mugimendu
horretan murgiltzen da ha-

markada osoan, euskarazko
klaseak ematen, batez ere al-
fabetatzeko programan. Eus-
karaz idazten irakasten zuten,
testuak landu, hitzaldiak anto-
latu, eta abar. Garai hori izan
zen Serafinek kulturgintzan
gehien disfrutatu zuena.
1960ko hamarkada itxaropen
sasoia izan zen. 

Garai horretan, gainera, Ei-
barko Ikastola ere sortu zen. Se-
rafin Basaurik 1966. urtean har-
tu zuen ikastolaren ardura eta
hainbat kargu eta lan burutu zi-
tuen 1972. urtera bitartean.
Oso urte garrantzitsuak izan zi-

ren Ikastola jaioberri txikia be-
netako ikastola bihurtzeko: le-
geztatu egin zen, lokalak lortu
ziren, irakasleak eta ikasleak
ugaritu egin ziren… Guzti ho-
rren motor nagusietako bat Se-
rafin bera izan zen, eta lan ho-
rren ondorioz sortu zen Mogel
ikastola 1973. urte inguruan.

OOrraaiinn eerree bbiizzii--bbiizzii llaanneeaann
Azken urteetan ere euskara-

ren alde lanean jarraitu du. Az-
ken 20 urteetan Eibarko Udale-
an antolatutako Eibarko Euska-
raren Mintegiko kide izan da
eta Udalak kaleratutako hain-
bat liburutan Serafinen eskua
dago ("Eibarko aditza", "Eibarko
deklinabidia" edo "Eibarko Hiz-
tegi Etnografikoa", esate bate-
rako). Herri hizkerak jasotzen
lanean diharduen Badihardugu
elkarteko presidente ere izan
da, eta Ohorezko Presidente
da une honetan. Eta bere azke-
nengo lana Eibarko Hiztegi Di-
gitala da, une honetan azken
ikutuak jasotzen ari dena, bes-
teak beste Serafin Basauriren
lanari esker.

OOmmeennaallddiiaa
Serafin ez da omenaldizalea

eta lehenago ere ezetz esan die
horrelako ekitaldiei. Oraingoan
ezin izan du ezetzik esan. Aben-
duaren 20an Eibarko euskaltzale
guztiek omenaldi txiki baina be-
roa eskaini nahi diote, bere bizi-
tzan zehar euskararen alde
egindako lan guztia eskertzeko.
Arrate Hotelean bazkari-ome-
naldia egingo zaio eta antola-
tzaileek eibartar guztiak gonbi-
datu nahi dituzte, batez ere Se-
rafin ezagutu eta berarekin lan
egiteko zortea izan dutenak.

Serafin Basauriri omenaldia

Serafin Basaurik (Eibar, 1935) euskararen alde lanean igaro ditu bere bizitzako
urterik gehienak. Hori dela eta, Eibarko euskaltzale talde batek bultzatuta, eta 
Eibarko hainbat elkartek lagunduta, omenaldi txiki bat egingo zaio abenduan,
hainbat urtez burututako lan guztia eskertzeko asmoz. Eibartar guztiak daude
gonbidatuta bazkari-omenaldira. Abenduaren 20an izango da Arrate Hotelean.

SSeerraaffiinn eettaa AArrrraattee IIbbaarrgguuttxxii,, IImmaannooll LLaassppiiuurrrreenn aallaarrgguunnaa,, 
......eettaa kkiittttoo!!--rreenn XX.. uurrtteeuurrrreenneeaann..

EEiibbaarrkkoo eeuusskkaallggiinnttzzaakk bbaazzkkaarrii 
oommeennaallddiiaa SSeerraaffiinn BBaassaauurriirrii

EEgguunnaa:: abenduaren 20an, 13.00etan.
LLeekkuuaa:: Arrate Hotela
MMeennuuaa:: Paletilla Iberikoa, Pikilloko piper beteak, Bakailao Orly
mokadutxoak / Arrain-zopa / Lupia laban edo txahal solomilloa
cabrales saltsan / San Markos tarta.
IIzzeennaa--eemmaatteekkoo:: 35 euro sartu behar dira Kutxa kontu-korronte
honetan: 2101 0035 16 0010181170
KKoonnttaakkttuurraakkoo tteelleeffoonnooaa:: 943-200918
SSuussttaattzzaaiilleeaakk:: Arrate Kulturala, Badihardugu elkartea, 
EibarOrg, …eta kitto!, Klub Deportiboa eta Mogel Ikastola.
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Azaruaren 25ian, marti-
tzenian, 19.30xetan
presentauko dabe Ka-

lamuako Parlamentua Portale-
an. Aurkezpen-ekitaldixan jo-
kua egitten jardun daben la-
gunetako batzuk egongo dira,
“eta bere nundik norakuak
azalduko doguz, irudi eta
guzti. Ondo be pasauko do-
gu: sartzian publikuak txartel
batzuk jasoko dittu, galdere-
kin, eta gehixen asmatzen di-

ttuanak jokua duan eruateko
aukeria izango dau. Gero, lun-
txa jaten gagozela, nahi dabe-
nak partidia jokatu ahal izango
dau. Eta inportantiena: egun
horretan merkiago salduko
doguz jokuak”.

Eibar.org alkartekuak kalera-
tuta, azkenian aillegau da eibar-
tarron neurrira egindako mahai-
jokua: Kalamuako Parlamentua.
Jokuaren sortzaillien berbetan,
“juan dan urte eta erdixan pres-

tatzen ibilli eta gero, Kalamua-
ko Parlamentua prest izango
dogu aurtengo Gabonetarako.
Jokua Eibar.org internet erabil-
tzaillien elkartiak asmatu, sortu,
diseiñatu eta argitaratutakua
da, Eibarko Udalan dirulagun-
tziakin. Hasieratik argi izan do-
gu joko ona egin nahi gendua-
la, itxuraz politta, landutako
galderak, berezko balixo artisti-
kuakin, materixal onakin... urte
askotarako jokua, azken batian.

Helmuga? 
Kalamuako Parlamentua!

Urte biko biharraren emaitzak argixa 
ikusiko dau martitzenian: Kalamuako 
Parlamentua, Eibarko historixia 
eta bizimodua ezagutzeko Eibar.org 
alkartekuak sortutako mahai-jokua. Oka
jokuaren estiloko tablero baten gaiñian,
jokalarixak gure herrixaren inguruko 
ezagupena neurtu ahal izango dabe,
1.260 galderarekin. Gitxienez lagun bik
eta 24k asko jota jokatu leikie eta, 
jokuaren sortzailliak diñuenez, “gazte 
unibertsitarixuak nahiz eskolarik bako 
aittitta-amamak irabazteko aukera 
bardiñak dakez”.

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

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioarte-
tik egiten dira trasladoak 
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BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerra

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

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

Jokua aurkezteko
ekitaldixa 

martitzenian izango
da Portalean; 

egunian bertan 
jokua prezio 

merkiaguan erosteko
aukeria eukiko 

dau jendiak
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Horrek ekarriko leukian prezio
garestixa asko arindu da Eibar-
ko Udalaren laguntziari esker,
eta gure helburua lortu dogu:
kalidadezko jokua, edozeiñek
erosteko moduko preziuan”.

Berez 17 eurotan salduko da
jokua: “Udalak betiko dendetan
salduko dau, Zabaltzen bana-
tzailliaren bittartez. Halanda
be, Eibar.org-ekuak be salduko
dogu, oingoz hónetan lekue-
tan: aurkezpen egunian,
Portalean; Durangoko
Azokan, Badihardugu al-
kartiaren standian, ka-
lian, Untzaga inguruan
eta internetez eibar.org
atarixan”. Horrez gain,
aldameneko kupoia be-
tetzen dabenen artian
zozketia egingo dogu
eta irabazliak jokua mu-
sutruk eruango dabe.

11..226600 ggaallddeerraa
Jokua, dendetako bes-

te edozein jokoren mo-
dura, bere instrukziñue-
kin dator eta horreri ja-

rraittuta jokalarixak Kalamuako
Parlamentura aillegatzia lortu
biharko dau, jokua irabazteko.
Banaka zein taldeka jokatzeko
aukeria dago eta
abiapuntua Untza-
ga da. Dadua bota-
ta, fitxiakin aurrera
eginda lortu bihar
da Kalamuan sar-
tzia. Ibilbidia, ba-
rriz, errepide bat
da, koloretako bi-
de-baztarrekin.
Kuadro gris bako-

txian, bide-baztarreko kolore-
ko galderia erantzun biharko
dau jokalarixak, aurrera segidu
ala izateko. Eta, tartian, kolore-
dun kuadro batzuk topauko di-
ttu jokalarixak, arau berezixe-
kin. Galderen gaixari heltzen
badetsagu, txartel bakotxian
sei galdera dagoz, kolore ba-
kotxeko galdera bana. Ideia
bat egitteko, txarteletako bat
hartu dogu eta holako galde-

rak topau dittugu: “36ko ge-
rran, ze antolatu zeban Amua-
tegi Batalloiak Millan Urkolan
agindupian: balleta, poesia ira-

kurketak ala musika bandia?
Ze etxetakuak ziran Eibarko le-
helengo arma fabrikatzaille
ezagunak: Beistegi, Anitua ala
Ibarra? 1936ko gerran, Eibar
inguruan frankotiratzailliak
egoten ziran tiro egitteko zain.
Ze izen emoten jakuen kalian:
Pako, Jazinto ala Pitxi? Matra-
llako Irratixan, urte askuan goi-
zeko 7.30xetan egindako irra-
tsaiua: ‘En gabarra por el Ego’,
‘Gora Euzcadi Chistulari’, ala
‘Erregian arpegixa’? Gerra au-
rretik, nun zeguan PSOE-kuen
‘Casa del Pueblua? Eta 1967ko
huelgetan, 4 oillo soltau ziran
Alfa barruan. Zamatik txintxilik
zeroien txarteltxuak ze sigla
zekezen: FET, GAC ala UGT?”.

LLaannttaallddee zzaabbaallaa bbiihhaarrrriiaann
Jokuaren argitaratzaillia Ei-

bar.org alkartia da, laguntzaillia
Eibarko Udala, koordinatzaillia
Oier Gorosabel, ilustraziñuak

Patxi Argaratek egin dittu, di-
seiñua eta maketaziñua Zaloa
Etxaniz eta Maite Rementeriak
egin dabe; galderen arduria,
barriz, Oier Gorosabel, Asier
Sarasua, Leire Narbaiza, Zaloa
Etxaniz, Gari Araolaza, Josu
Mendikute, Maite Rementeria,
Juanan Argoitia, Eneko Astiga-
rraga, Oier Araolaza, Asier
Arregi eta Aintzane Agirrebe-
ñak euki dabe. Galderen auke-
raketia eta orrazketia Asier Sa-
rasuak egin dittu, hizkuntzare-
kin lotutako zuzenketekin Ain-
tzane Agirrebeña, Leire Nar-
baiza eta Asier Sarasua ibilli di-
ra, azpiegitura teknikuarekin
Garikoitz Araolaza, gestiño
kontuekin Eneko Astigarra-
ga… biharrian gogor jardun
daben lantalde zabala, beraz,
ideia bat buruan: eibartarron
etxe bakotxeko mahai-gaiñian
Kalamuako Parlamentu bana
ipintzia.

geure gaiA
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“Kalamuako Parlamentua” 
Eibarko galdera-erantzunen 

7 MAHAI-JOKO
ZOZKETATUKO DIRA
azaroaren 28ra arte hemengo 
datuak beteta ...eta kitto!-ra 
(Urkizu, 11 - solairuartea) 
bidaltzen dituztenen artean.

Izena ....................................................
Abizenak ..............................................
Telefonoa .............................................

GGooiixxaann,, OOiieerr GGoorroossaabbeell jjookkuuaarreenn kkoooorrddiinnaattzzaaiilllliiaa.. BBeehhiiaann,, jjookkuuaarreenn
oossaakkeettaann bbiihhaarrrriiaann jjaarrdduunnddaakkoo bbaattzzuukk jjookkuuaa pprroobbaattzzeenn..
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-- EEzzuussttee hhaannddiiaa iizzaann ddaa ssaa--
rriittuuaa iizzaatteeaa??

Bai, ez nuen inolaz ere es-
pero saritua izatea eta guztiz
ezustean harrapatu ninduen
berriak.
-- BBeerrttssoollaarriittzzaa mmuunndduuaann
eessppeerriieennttzziiaa dduueenn ppeerrttssoonnaa
zzaarraa??

Iaz, Iturburun ikasten nue-
nean, bertso-eskolako jen-
dea etortzen zen eta klaseak
izaten genituen horren gai-
nean. Beraz, nolabaiteko es-
perientzia banuela esan dai-
teke, ez nintzen ezjakina arlo
horretan, behintzat.
-- HHoorrrreellaakkoo ssaarriirreenn bbaatt iirraa--
bbaazztteenn dduuzzuunnaa lleehheenneennggoo
aallddiiaa ddaa??

Bai, lehenengo aldia da
halako sari edo antzerakoa
irabazten dudala.
-- ZZeerr ggaaii jjoorrrraattzzeenn dduu zzuurree
bbeerrttssooaakk??

Dantzaz aritzen naiz.
-- ZZeeiinn nneeuurrrriittaakkooaakk ddiirraa??

Zortziko txikia.
-- NNoollaa iinnssppiirraattuu zziinneenn bbeerr--
ttssooaa eeggiitteekkoo oorrdduuaann??

Ikastolan, euskera klase-
an, esan ziguten bertsoa
egin behar genuela, horrela,
egun batean kopla 2 eta
bestean beste 2 egin nituen.
Inspirazioa Nerea Lodosak
ematen dituen dantza garai-
kidearen klaseetan izan
nuen, nik bertan parte har-
tzen dudalako.

“Dantza izan zen nire 
lanerako inspirazioa”

Cristina Rodriguez
izan da DBHko irabazlea
...eta kitto!-k antolatu
duen XIV. San Andres
Bertso Paper Lehiaketan.
12 urteko neska hau DBHko
1. mailan ari da ikasten
eta ez zuen saritua 
izatea inolaz ere espero.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Noiz izan da mendira joan zaren
azkenengo aldia? Oroitu ere ez!
Seguru gurasoekin edo txikitan
joan zinela azkenengo aldiz. Ba
pentsa zenbat mendi dituen Ei-
barrek inguruan, oso erraza
daukazu mendira jotzeko!

ttaauurruuss
Lagun batek gezurretan ibili za-
ren susmoak ditu. Arrazoia dau-
ka? Askotan, egia garaiz esatea
hobe da, bestela ondorioak la-
tzagoak izan daitezkeelako. Au-
kera izango duzu akatsa kon-
pontzeko hurrengo egunetan.

ggeemmiinnii
Gurasoak poz-pozik dituzu! Zu
zeu ez zarela dirudi, ikasi eta
ikasi, inoiz egin ez duzun beza-
la! Jarrera egokia, bai horixe, ea
horrela jarraitzen duzun kurtso
osoan zehar, bestela ez du ezer-
tarako balio izango-eta!

ccaanncceerr
Kontuz ibili giltzekin, galtzen ba-
dituzu… komeriak! Arraroa izan-
go litzateke norbait giltz horiek
atez-ate probatzen ibiltzea, bai-
na… nork daki! Pertsona arraro
asko dago, beraz, hobe giltzak
ondo lotuta eramatea.

lleeoo
Pozik bota duzunarekin ezta?
Egia esan, pisu hori barruan gor-
detzea ez da betere ona, ezta
osasuntsua ere! Hobe da gau-
zak botatzea eta zu arin gera-
tzea, inolako gainpisurik gabe.
Ondo egina!

vviirrggoo
Jendearengan gehiago konfiatu
beharko zenuke, batez ere lagu-
nengan. Eurak edozer gauza egi-
teko kapaz dira zugatik, beraz,
ez dute horrelako erantzunik
behar zure partetik. Denak zu
bezalakoak izango balira, zer?

lliibbrraa
Pentsa ezazu: zure azukre kox-
korra, ilargi betea, hondartza
bat, olatuen zurrumurrua, airea
zure maitasun kuttunaren ilea
laztantzen… Beno, guzti hori
erreala izateko pertsona bat bi-
latu behar duzu, besterik ez!

ssccoorrppiiuuss
Zu bai bihurria zu, pozik dituzu
ingurukoak! Egia esan, dena
barkatzen dizute daukazun on
aurpegiarengatik, baina azkene-
an hasarretzera heldu daitezke!
Ez zara oso tontoa, badakizu
besteak zure alde ipintzen…

ssaaggiittttaarriiuuss
Ez zaizu poztasuna gorputzean
sartuko. Dena irtengo zaizu on-
do, eta aspaldian sentitu ez du-
zun poztasun eta algarak biziko
dituzu. Azken hilabeteetako une
txarrak ahazteko balio izango di-
zu honek denbora askorako.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Indartsu sentituko zara datorren
astean, sasoi betean. Edozer
gauza egiteko gai izango zara
eta gauza asko zure kontu har-
tuko dituzu. Hala ere, ez pasatu,
bestela estresatu egingo zara-
eta! jasanezina bihurtzeraino.

aaqquuaarriiuuss
Urte batzuk bete dira Franko hil
zenetik, baina zugan oinordeko
bat aurkitu du. Nola izan ahal
zara hain zorrotza? Ez itzazu
besteak izorratu zure tontokeri
eta abarrekin. Oporrak behar di-
tuzu; inork ez dizu aguantatzen.

ppiisscciiss
Bihar kontuz tragoekin! Zaila da
zergatia esatea, baina normale-
an baino kalte gehiago sortuko
dizu alkoholak biharkoan. Ez al
zara sendagairik hartzen ariko,
ezta? Badakizu ez dela ona… Ea
ba, ondo pasa, baina ez pasa!

horoskopoa

Gaztekitto
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Ennio Morricone edo
Hans Zimmer-en bidea
jarraituz, Martxel Ota-

ñok ere musika ipini dio filme

bati, laburmetrai bati zehazki.
‘Johnny Mafioso Begins’ da
laburmetraiaren izenburua,
IX. Asier Errasti Lehiaketan

Irudiei musika 
ipintzen
Zinean musikaren presentziaren 

(edo presentzia ezaren) garrantzia 

berebizikoa da. Zinea mutua zenean

ere, musikak garrantzia zuen 

filmeetan. Filme mutuak gogoan dituen

edonork izango ditu buruan sartuta 

pelikula horietako doinuak. Aktoreen

berbarik ez zegoen, idatzitakoak 

soilik, beraz, musikak girotu egiten 

zituzten irudiak era batean. Aktore 

eta abarren soinua filmeetan agertu

zenetik, hala ere, pelikuletako musika

ez zen behera joan. Alderantziz. 

Bere garrantzia handia da filmeetan

eta musikari ospetsuek egiten dituzte

zinerako lanak.
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15
gaztekittO

parte hartu duena, eta Toni
Alonso kanariarra da zuzenda-
ria. Martxel, hala ere, ez da fil-
me honekin zerikusia duen ei-
bartar bakarra, izan ere,
‘Johnny Malony’, pelikulako
protagonistaren lana, Ibon
Uzkudunek egiten du.

ZZuuzzeennddaarriiaarreennttzzaatt iinnssppiirraazziioo
Ibon Uzkudunen deia jaso

zuen Martxelek laburmetraie-

rako musika behar zuela esa-
nez. Horrela, azken honek
hainbat musika tema eman
eta horiek erabili dira filmera-
ko. “Egia esan, ez dut labur-
metraia ikusi, beraz, ez dakit
nire lanetako zein erabili du-
ten”, dio Martxelek.

‘Johnny Mafioso’ lanerako
musika hori aurretik egina
zeukan Martxelek. “Hobe
izango litzateke eurek zer nahi
zuten esan eta nik hori buruan

izanda lana
sortzea, baina
beno. Toni
Alonso zu-
zendariak
deitu zidan
eta asko gus-
tatu zitzaiola
esan zidan,
beste lan ba-
tzuetarako
inspirazio be-
zala balio
izan diola”.

Beraz, pozik dago Martxel fil-
mari musika ipintzeagatik.

EEssttuuddiiooaa eettxxeeaann
Azpimagarriena da, ‘Johnny

Mafioso’ filmerako erabilitako
musika lanak eta Martxelek

sortu dituen beste guztiak
(15 osatuta ditu, eta beste
asko eta asko burutzen ari
da) bere etxean bertan
egin dituela. “Reason pro-
gramaren bitartez, lehen
maila analogikoan egiten
zena, orain digitalean egin
dezakezu, dena zure orde-
nagailuan”.

Cubase eta Protools pro-
gramen antzera, Reasonek
musika estudioa ordena-
gailuan izatea baliatzen
du. “Gakoa midian dago.
Teklatua ordenagilura ko-
nektatu eta edozer gauza
sortu dezakezu programa
honen bitartez”. Hala ere,
musika munduan ezague-

rak izatea ezinbestekoa da,
baita programa ezagutzea,
eta lan horretan orduak eta
orduak sartzea. “Musika te-
ma bat egiten hilabeteak edo
urteak eman ditzaket”, dio
Martxelek.

““JJoohhnnnnyy 
MMaaffiioossoo”” 

llaabbuurrmmeettrraaiiaarreenn
iirruuddii bbii,, 
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Gaztekitto
16

BBaarriixxaakkuuaann kkuuttssuu bbiikkaaiinneekkoo bbaakkaarrllaarriiaa
iizzaann ggeennuueenn,, kkllaassee hhaannddiikkoo 7700eekkoo rroocckk
ttaallddeeaa,, rraapp mmeettaalliikk bbiizziieennaa eekkaarrrrii zzuueenn
sseeiikkootteeaa eettaa hhiirruukkoottee bbaatt,, ggiittaarrrraa zzaauurrii--
ttuueekkiinn mmaaiissuukkii jjaarrdduunn zzuueennaa.. Lehiakide-
en artean entzundako ideia bi: lehia go-
gortzen doala eta pareka ditzakegun tal-
deak ere badaudela. Gaueko izotza apur-
tzeaz Los Viernes al Ron bakarlaria ardu-
ratu zen. Argiak piztu, harmonika berotu
eta folk amerikarraren erroetara eraman
gintuen Iñigo Irizarrek. Jendaurrean jo-
tzea zer zen probatzeko aurkeztu dela
kontatzen du Irizarrek; bada, bakarkako
bataio honetan fundamentuz bete zuen
zeremonia. Eta baita ondo bete ere, de-
nok egin genuen-eta topa berarekin, ron
edo dena delakoarekin.

TTeekknniikkaa eettaa kkllaassee hhaannddiiaa
Hurrengoa Bitter Honeykoen ezti garra-

tza izan zen. Ikusi besterik ez zegoen ohol-
tza gainean orduak eta orduak egin dituz-
tela jakiteko. Txukun, klase bikainarekin
eta 70eko rock erritmoak kolore askorekin
ekarrita, neurriko kontzertua egin zuten.
Maila oso altua erakutsi zuten kide guztiek
eta izugarri ondo defendatu zuten taldea.
Benetan txukun. Parez pare jar daitezkeen
taldeak daudela esan dugu, bada, Bitter

Honeykoen aurkari zuzenak The 5 Twister-
sekoak ditugu; eta horiek ere ez zuten ba-
tere txarto egin.

Estiloz beste muturretik etorri zitzaizki-
gun Army-Arma zornotzarrak. Rap metal
talde bakarra dugu Danbakan eta talde

guztien maila ezin hobea ikusita, baliteke
estilo ezberdin batekin etortzea euren ba-
lio erantsia izan daitekeela Army-Armako-
ena. Hala ere, sei lagun oholtzara igota zu-
ku gehiago atera ziezaioketen taldeari. 

Eta gaueko beteranoak azkenik: Bran-
kan. Aspalditik dihardute jotzen eta hiru
kide oholtza gainera igota ere, nahikoa
zaie bai presentziaz bai soinuz. Gitarra
kolpeka ebakiak eginez eta barnetik ate-
ratako kantuekin, saio benetan mamitsua
egin zuten. Hauek ere, aurreko saioan
Adi Holdenekoek egin zuten moduan, in-
tentsitatearekin egurra emanez borobildu
dute gaua. Hauen lehiakide zuzen Adi
Holden genituzke eta biek ala biek izuga-
rria erakutsi zuten.

Erdira helduta, 
maila gora 
eta lehia bero

BBiitttteerr HHoonneeyy ttaallddeeaarreenn aakkttuuaazziiooaa..LLAAGGUUNNEENN BBEERROOAAKK EERREE LLAAGGUUNN

Kostatu egin zitzaion jendeari

egubakoitzean Elgetara igotzea baina 

Espaloira gerturatzea erabakitzen duenak

gogoz egin ohi du  eta barixakuan ere

musikariak animatzeko prest etorri ziren 

gehienak. Hain zuzen, animoetan,

kexatzeko aitzakiarik izan ez zuena

Los Viernes al Ron izan zen, txalo

eta txistuka hartu zuten-eta lagunek.

Brankaneko lagunekin ere berdin.
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Domekan Bolunburu
Memorialaren LIX. edi-
zioa jokatuko da Arra-

teko Olabe zelaian eta, ohiko
lasterketez gain, egitarauari
amaiera emango dioten beste
bi jokatuko dira, biak ere Eibar-
ko parte hartzaileekin. Egita-
raua 10.15etan hasiko da, hel-
du, jubenil eta kadete mailako
gizonezkoekin eta junior mai-
lako emakumeekin (4.300 me-
troko lasterketan); jarraian,
10.40etan, heldu, jubenil eta
kadete mailako emakumezko-
en probaren ordua izango da
(2.400 m.). Goizeko 11.00etan
eta 11.08etan infantil mailako
lasterketak jokatuko dira, nes-
kena lehenengo eta mutilena
gero (2.200 m.); handik ordu
laurdenera alebin mailakoak

hartuko du lekukoa, hor neskak
eta mutilak batera (1.000 m.).
Eguerdi aldera, 11.30etan, ju-
nior mailako gizonezkoek eta
promesa zein senior mailako
emakumezkoek 5.200 metro-
ko ibilbidea beteko dute; eta
12.00etan promesa eta senior
mailako gizonezkoena jokatu-
ko da (8.000 m.). Sei lasterke-
ta horiek amaituta, 12.45ak
bueltan, Eibarko benjaminek
800 metroko ibilbidea egingo
dute; eta 13.00ean herriko ale-
binak zelairatuko dira, 1.000
metro osatzeko.

Arrateko saioa kros denbo-
raldiko bigarrena izango da,
Irunen jokatu baitzen astebu-
ruan lehenengokoa eta, Klub
Deportiboko antolatzaileek
diotenez, iazko irabazleen par-

tehartzea espero dute: “Rosi
Talavera etorriko dela ziurtzat
jo dezakegu eta gauza bera es-
pero dugu Gabriel Garinen ka-
suan”. Iturri berek aipatu dute-
nez, “Eibarko ordezkariak izan-

go dira lasterketa guztietan”.
Irabazteko aukera izatea, baina,
bestelako kontua izango da.
Hori bai, salda eta txorizoa han
izango dira bertaratzen diren
guztientzat.

Bolunburu Memorialak zortzi lasterketa hartuko ditu

kirolez kiroL
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Diana elkarteko kideak Eus-
kal Herriko txapelketa ere
bereganatu du asteburuan

El Castillo-ko ehizalekuan jokatu-
tako jardunaldian irabazi eta gero.
Erraz nagusitu zen Iñigo Gisasola
Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako
ehiztari onenen artean eta, hamai-

ka eperrekin, lauko aldea kendu
zion 2. postuan sailkatu zen biz-
kaitarrari. Dianatik berarekin joan-
dako Valentin Ostiategik eta Juan
Manuel Isasi beteranoak ez zuten
sailkatzerik lortu. 

Emaitza horrekin, abenduan jo-
katuko den Espainiako txapelke-

tan hartuko du par-
te, 5. aldiz jarraian,
Gisasola eibartar-
rrak. Gipuzkoako
eta Euskal Herriko
txapeldunak bere
onena eman be-
harko du finalerdi
horretan aurrera
egiteko.

Iñigo Gisasola, ehiza txikiko maisua

Ekitaldi berezia izan-
go da domekan De-
babarrena BTT Zen-

troan, han izango baita Sa-
muel Sanchez txapeldun
olinpikoa Euskalteleko
hainbat taldekiderekin. El-
goibarko Mintxeta Kirol-
gunean da hitzordua, gu-
ne hori inguratzen duen
gunea betetzeko. Egita-
raua honako hau izango
da: 11.00etan, ekipazioen
zozketarako zenbaki eta
BTT Euskadi kamiseten ba-
naketa; 11.30etan, Min-
txeta Ibilbidean barrena
bira; 12.30etan, Mintxeta-

ra itzulia eta abituallamen-
tua; eta 13.00etan, ekipa-
zio zozketa eta Euskaltele-
ko txirrindularien autogra-
fo sinadura.

Samuel Sanchez BTT 
Zentroan izango da domekan

Teknografik eta Durango 20 punturekin, Esmorga eta Are-
to 18rekin eta EzDok 17rekin: horiek dira aurtengo txa-
pelketa lortzeko lehian dihardutenak. Gainera, aurten bes-

te batzuetan baino zabalagoa dago titulua, talde guztiek jaso
baitute ezuste bat edo beste; azkena Aretok eman zuena aste-
buruan, Tankemansekin 2-1 galduz.Durangok 11 gol sartu ziz-
kion Aguiñaspiri eta Esmorga eta EzDok larri ibili ziren Eitek eta
Sporting, hurrenez hurren, gainditzeko. Areto-Teknografik
(bihar, 10.00etan) da asteburuko partidurik garrantzitsuena.

BBeennjjaammiinn eettaa aalleebbiinn mmaaiillaakkoo EEiibbaarrkkoo aattlleetteekkiinn aammaaiittuukkoo ddaa ddoommeekkaa 
ggooiizzeekkoo eeggiittaarraauuaa OOllaabbeekkoo zzeellaaiiaann..

Egaña atzelariak ezkerrarekin markatutako al-
deak balio izan zuen, batez ere, berak eta
Etxanizek Elgoibarko Ikastolako frontoian

lortutako garaipenerako. Zaila izaten da etxekoei
irabaztea frontoi hartan, baina eibartarrek lortu
zuten, Etxaniz aurrelaria eskutik larri amaitu ba-
zuen ere. Jubeniletan, bestalde, Hidalgo-Gonzále-
zek 22-11 irabazi zieten elgoibartarrei Astelenan.
Gaur, 19.30etan, partiduak izango dira Armerian.

Deporreko pelotariak garaile
Elgoibarkoen aurrean

Bost talde lidergoaren bila 
foball-zaletuan
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Azpeitian jokatu zuten igeriketa denboraldi-
ko 1. jardunaldia Urbat-Urkotronikeko ige-
rilariek eta, probarik irabazi gabe ere, pos-

tu on asko lortu zituzten gure herriko ordezkariek.
Horrela, Mikel Soraluze 3.a izan zen alebin mailako
50 metro libreetan eta postu bera eskuratu zuen
Naia Basterrak benjamin mailako proba berean.
Unai Gallastegi alebinetan eta Mikel Arriola benja-
minetan laugarrenak izan ziren.

Gazteenen lehenengo 
jardunaldia igeriketan

Kirolez kirol
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Lehenengo mai-
lan irabazteaz
gain, juniorre-

tan ere onenak izan
ziren eibartarrak do-
mekan jokatutako
San Andres torneoa-
ren X. edizioan. Le-
henengo mailan
Anaitasunari hartu
zioten aurrea eibarta-
rrek, ia puntu bateko
aldea kenduz; junio-
rretan, bestalde, Rit-
mica Mostolesekoak izan ziren gehien
gerturatu zitzaienak, ia puntu erdira.
Bestelako mailatan, Parque Cataluña
nagusitu zen seniorretan, Ritmica Ga-
laicaren aurretik; eta infantiletan, az-
kenik, Beti Aurrerak podiumaren goi-
koen postua kendu zion Distrito III.ari.

Guztira 42 taldek hartu zuten par-
te arrakastatsua oso izan zen errit-
mikako jardunaldian. Talde guzti ho-
rien artean, Moskuko selekzioa izan
zen aipagarriena, ohorezko mailan
jardun zuen bakarra, ikuskizun bikai-
na eskainiz.

Katu Kale da aurten indartsuena bien
artean eta garaipen berria lortu
zuen Ipurua kiroldegian, Donosti

Dolphins taldeari 65-59 irabaziz eta, bide
batez, ezustea emanez. Partidu zaila izan
zuten eibartarrak aurkari indartsu baten
aurrean eta, atsedenaldian ere, nahiko pa-
rekatuta joan ziren aldageletara: 34-31
etxekoen aldekoa adierazten zuen marka-
gailuak. Alarcon izan zen saskiratzai-
lerik onena, 16 punturekin, Arizmen-
diarrietaren (5 puntu) aurretik. Bihar
ere neurketa zaila izango dute, orain
arte partidurik galdu gabe dagoen CD
Internacional-aren kantxan.

Denboraldi honetako orain arteko
ibilbidea zuzendu zuen, bestalde,
Novamark-ek, garaipen erraza esku-
ratuz Irungo Rte. Don Jabugoren au-

rrean. Azken emaitzak (75-55) ez du is-
latzen 3. laurdenera arte neurketak izan
zuen parekotasuna, laurden horretako
28-11ko partzialak erabaki baitzuen par-
tidua. Gergori izan zen puntu gehien lor-
tu zuen jokalaria, 21ekin, Aitor Azur-
mendiren aurretik (17 puntu). Domeka
goizean Andoaingo Ganbara taldearen
kantxan jokatuko dute.

Herriko ordezkari biak irabazle saskibaloian

Ipuruako gimnastak nagusi 
San Andres torneoan

Maila oso onean jardun zuten Eibar
Rugbi Taldeko kadeteek zapatuan
Anoetan, han Bera-Bera “ama” tal-

deari aurre eginez, eta duintasun handiz gai-
nera. Elkar hartutako taldeak dira biak eta gu-
re herriko filialak errespetua galdu zion aurka-
riari, 12-14 irabaziz. Partidu garbia bien alde-
tik eta ikuskizuna eibartarrek eskaini zutena.

Jubenilek, bestalde, aukera ederra galdu zu-
ten txikienen mailan jarduteko eta, Bera-Bera-
koen aurka hauek ere, aldez aurretik partidua
galdutzat eman zutenaren itxuraz zelairatu zi-
ren, horrela porrota ziurtatuz. 

Kadete mailako 
rugbilariak bikain

DDoommeekkaann oossaattuuttaakkoo ppooddiiuummeettaakkoo bbaatt,, zzaalleettuuaakk aagguurrttzzeenn..

GGaazztteeeenneekk AAzzppeeiittaann iizzaann zzuutteenn ddeennbboorraallddiikkoo eessttrreeiinnuuaa..

San Miguel bolatokiko jo-
kalariak 14 txirlorekin
amaitu zuen txapelketa,

Jabier Osoro eta Segundo Paga-
egiren aurretik, bi hauek txirlo
bat gutxiagorekin. Asola-Berri-
ko Olaitz Rodriguezek 12 txirlo-
rekin amaitu zuen eta aukerak
izan zituen azken jardunaldira

arte txapelketa bereganatzeko;
horrez gain, emakumezkoen
txapela bereganatu zuen. Az-
ken jardunaldia ez zen ona izan
gure herriko ordezkarientzat
eta, azkenean, San Miguel A
izan da nagusi taldeka, 48 txir-
lorekin, Asola Berriko ordezkari
bien aurretik, biak ere 46rekin.

Xabier Loiolarendako Euskadiko 
hiru-txirlo txapelketa

Donostian irten eta amaitu zen
Sunsundegi Memorialean bi-
kain jardun zuten Eibarko or-

dezkariek eta, horrela, hiru sailkatu
ziren lehen hamarren artean: Roland
Holke eta Fernando Beorlegi 6.ak
izan ziren, Enrique Bernedo eta Jorge
Beorlegi 8.ak eta Antonio Cancelo
eta Antonio Verguizas 9. postuan
sailkatu ziren. Horren ondorioz, es-
kuderien arteko 2. postu absolutoa
eskuratu zuten eibartarrek.

Fiteroko eta Aldeanueva de Ebro
rallyetan, bestalde, 11. postua esku-
ratu zuten Eibar Escuderiakoek.

Escuderia Eibar bikain 
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Pumphrey anaiak, super-
gizakiak ere deituak,
Arraten izan ziren marti-

tzenean, Dioni Kortina eta Er-
nesto Ezpeleta “Bihurri”rekin,
hainbat herri-kiroletako probak
National Geographic-entzat
grabatzen. Amerikarrek gure
artean egindako astebeteko
egonaldian, Elgoibarren izan
zuten zapatu goizean ekitaldi
nagusia (frontoia herriko plazan
zegoen herri bat eskatu zuten
grabaziorako) eta egun hauetan
Bihurrirekin ikasi dute Menda-
ron hainbat herri-kirol. San Mi-
guelen egon ondoren, Arrate-
ko frontoira gerturatu ziren,
eguraldi kaskarrarengatik ihesi.

PPrrooggrraammaa bbeerreezziiaa mmaaiiaattzzeeaann
Amerikako Estatu Batuetako

anai biek SuperHuman progra-

maren protagonistak dira eta
115 kilo inguruan dabiltza: Craig
borroka libreko pisu astunetako
munduko txapelduna izan da bi-
rritan eta Paulek munduko marka
du beso batekin hainbat material
apurtzeko orduan. National Ge-
ographic-eko taldea bederatzi

lagun eta lau kamarak osatu du-
te eta Urdaibaiko traineruarekin
ere neurtu dituzte indarrak eta
segarekin izan dira praktikatzen
Zaldibian. Euskal Herrian jasota-
ko irudi guzti horiekin programa
berezia eskaintzeko asmoa dute
maiatzaren bueltan.

National Geographic Arraten ere izan zen

kirolez kiroL
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Kirolzale Kirol Zerbitzuak
bidaia prestatu du Ola-
berriara, han 1 Formu-

lako lasterketaz gozatzeko kart
modalitatean. Ekitaldia hilaren
29an egingo da, Ermuko Bar
Pacotik 14.30etan irtenda eta
18.30etan bertara bueltatuz.
Zirkuitoan 15.45-aren bueltan
izango dira eta han Ander Vila-

riño pilotoak hartuko ditu guz-
tiak. Egitarauaren barruan dau-
de entrenamendu libreak, sail-
kapenerakoak, laskerteka, tro-
feoak eta lehen postuetan sail-
katutakoentzako txanpaina.
Izena emateko, 690-042596
zenbakira deitu daiteke edo,
bestela, www.kirolzale.net
helbidean sartu.  

1 Formulako Sari handia kart-ean egiteko aukera

Arratek bi 
garaipen lortu
ditu jarraian

KKoorrttiinnaa eettaa BBiihhuurrrrii gguurree hheerrrriikkoo oorrddeezzkkaarriiaakk iizzaann zziirreenn AArrrraatteenn 
PPuummpphhrreeyy aannaaiieekkiinn eeggiinnddaakkoo pprroobbeettaann..Badirudi gauzak funtzio-

natzen hasi direla
Arrate eskubaloi talde-

an: zapatuan Lazarevac-en
eskuratutako garaipenaren
ondoren (28-31 nagusitu zi-
tzaion Kolubarari), herene-
gun egurtu egin zuen Vigoko
Pilotes Posada taldea (35-25)
Ipuruan. Jurkiewicz (11 gol)
eta Kobin (8) nabarmendu zi-
ren taldearen maila bikaina-
ren erdian. Domekan Kluba-
ren Eguna egingo da EHF Ko-
pako itzulerako partidua
aprobetxatuz eta eibartarrak
faborito dira hurrengo kanpo-
raketara pasatzeko, batez ere
Serbian hiru golengatik iraba-
zi eta gero. Bestalde, diru
arazoak dituzten honetan,
Arratekoek Lacoste markare-
kin lotu dute Europan egin
beharreko ibilbidea.
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Erreportajea
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Eibarko Bakillauaren Kofra-
dixiak urtero antolatzen
daben eskolarteko baki-

llau txapelketiak 30 bikote batu
zittuan domekan. Herriko ikas-
tetxietako ordezkarixak baki-
llaua pil-pil erara preparau bihar
izan eben eta 12-14 urte bittar-
tekuen artian lehelengo sarixa
Itzioko Amaia eta Olatz Etxabu-
ruk eskuratu eben. Bigarren sari-
xa Maitane Leal eta Haizea Kor-
taberriak jaso eben. 12 eta 16
urte bittartekuen artian, barriz,
Mogel Isasiko Markel Sola eta
Jose Zubillaga nagusitu ziran.
Bigarren sarixa La Salle ikaste-
txeko Ikram Ghachamek eta Te-
resa Txurrukak osatutako biko-
tiarentzat izan zan.

TTxxiissttoorrrraarreenn EEgguunnaa
Sukaldaritza-girotik aldendu

barik, bixarko VI. Txistorraren
Eguna antolatu dau Eibarko Txi-
rrindulari Elkarteak. Egun osuan

Untzagan hamaika ekitaldi ga-
ratuko dira, baiña duda barik,
jaialdixari izena emoten detsan
txistorria izango da protagonis-
ta nagusixa: ohitturari jarraittu-
ta, kilometro bat txistorra pin-
txotan salgai ipintzeko asmua
dake 12.00xetatik 15.00etara
eta 18.30xetatik 22.00etara.
Baiña programia goizian goize-
tik abiatuko da, 09.30xetan Un-
tzagan hasiko dan mountain-bi-
ke martxarekin batera; ziklotu-
risten martxia ordu erdi gerua-
go hasiko da. Eguardi partian,
txistorria eta edarixak saltzen
hastiarekin batera, Marqués de
Saka ganadutegiko zezentxuak
eta pottokak egongo dira Tori-
bio Etxebarria kalian eta, dana
girotzen, Elgoibarko dultzaine-
ruak ibilliko dira. Bizikleta-mar-
txa bixetan parte hartzen dabe-
nak 12.45ak aldera Untzagan
bueltan izatia aurreikusten dabe
eta, ganoraz berrindartzeko,

eurendako saldia eta
txorizua duan bana-
tuko dabe. 13.00etik
14.00xetara spin-
ning-a egongo da
eta 15.00etan anto-
latzailliak alkarte gas-
tronomiko batera
bazkaltzera juango
dira. Arratsaldeko
ekitaldixak 17.00-
etan hasiko dira, 12
urtera arteko umien-
dako ginkanarekin (T.
Etxebarria kalian).
18.00etan ume guz-

tieri txokolatia eta bizkotxuak
banatuko detsez Untzagan eta
ordu erdi geruago txistorra pin-
txuen salmentia hasiko da,
22.00ak arte, Ustekabe txaran-
garen musikiak lagunduta.
19.30xetatik 21.30-xetara
Blues Monday taldiak kontzer-
tua emongo dau eta, ondoren,
sari ederrak banatzeko zozketa-
rekin agurtuko dabe eguna.

KKooffrraaddee bbaarrrriixxeenn iizzeennddaappeennaa
Domekan, Eibarko Bakillaua-

ren Kofradixiak XV. Kapitulua
ospatuko dau: 11.30xetan bes-
te herri batzuetatik etorrittako
kofradixeri harreria egingo de-
tse eta hamarretakua hartuko
dabe Arkupe tabernan (Untza-
gan). Gero Portalera kalejiran
juango dira, txistularixak lagun-
duta eta 11.45etan ohorezko
kofrade barrixak (Ana Ramos,
Antxon Narbaiza eta Kezka dan-
tza taldia) karguari ziñ egingo
detse, Goruntz abesbatzaren
emanaldixarekin amaittuko dan
ekitaldixan. Ondoren, eta Arra-
te hotelera bazkaltzera juan au-
rretik, txikiteuan ibilliko dira eta,
zelan ez, Udalak antolatuta
11.30xetatik aurrera egingo
dan XVI. Bakailao Txapelketatik
pasatzeko aukerarik ez dabe
galduko. 

Arrate Kultur Elkarteak, barriz,
atzo perretxikuen gaiñeko hi-
tzaldi-dastaketia egiñ eban eta
datorren eguenerako tabernari-
xen arteko V. Pintxo Txapelketia
antolatu dau. 

BBeerrttssoo JJaaiiaallddiixxaa ddaattoorrrreenn 
bbaarriixxaakkuuaann

Eta sukalde kontuetatik al-
denduta, …eta kitto! Euskara
Elkarteak antolatutako XIV. San
Andres bertso-paper lehiake-
tako irabazliak zeintzuk diran
be erabagi dabe: Lehen Hez-
kuntzan, lehelengo sarixa Ma-
rian Jebari Benslaimanentzat
izan da (45 euro eta txapela)
eta bigarrena, barriz, Leire An-
txia Orruetarentzat (40 euro
eta plakia); DBHn, epaimahai-
xak lehelengo sarixa emon ba-
rik lagatzia erabagi dau eta bi-
garren sarixa Cristina Rodrí-
guezi emon detse (100 euro
eta plakia); eta 16 urtetik gora-
kuen artian, lehelengo sarixa
Desire Magrorentzat izan da
(300 euro eta txapela) eta bi-
garrena Juan Mari Narbaizak
eskuratu dau (250 euro eta
plakia). Aurtengo ediziñuan
iñoiz baiño bertso gehixago ja-
so dittue, 268 guztira (224 Le-
hen Hezkuntzakoak, 32 DBH-
koak eta 12, barriz, 16 urtetik
gorakuen maillan).

Irabazliak datorren barixa-
kuan, azaruaren 28xan Portale-
an (areto nagusixan) egingo
dan San Andres Bertso Jaialdi-
xan jasoko dabe sarixa eta, ho-
rrez gain, euren bertsuak kan-
tauko dittue. 22.30xetan hasiko
dan bertso jaialdixan Iban Ur-
dangarin, Jokin Uranga, Aitzol
Barandiaran, Julen Zelaieta,
Maddalen Arzallus eta Miren
Amuriza bertsolarixak hartuko
dabe parte eta Mikel Arrillaga
izango da gai-jartzaillia. Jaialdi-
rako sarrerak 3 eurotan salgai
dagoz Kultu, Sagar-Bitza eta
Depor tabernetan.

Gastronomixia protagonista 
San Andres aurreko egunetan

San Andres eguna aillegatzeko astebete pasatxo 
falta bada be, egunotan jai usain nabarixa dago 
gurian: aurreko asteburuan herriko ikastetxietakuak
izan ziran protagonista, bakillaua preparatzeko 
txapelketan eta asteburu honetan, barriz, Eibarko 
Bakillauaren Kofradixaren XV. Kapituluaren barruan
ohorezko kofradiak karguari ziñ egingo detse. 
Txistorraren Egunak, tabernarixen arteko pintxo
lehiaketak, Gaztien Bertso jaialdixak… aurten 
30 urte beteko dittuan nekazal azoka ardatz dakan
gure patroiaren omenezko jai-egunerako 
preparatzen juateko lagungarrixak izango dira.

TTxxiissttooaarrrraarreenn EEgguunnaa..
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EEsskkoollaarrtteekkoo bbaakkiillllaauu ttxxaappeellkkeettaa..



...eta kitto!/2008-XI-21
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Gaur iluntzean, 20.30-
etatik aurrera kontzer-
tua emango dute Sos-

toa eta Oñati abesbatzek, or-
dubete inguruko iraupena
izango duen honako egita-
rauari jarraituta: ‘Euskal Festa-
ra’ (J. M. Usandizaga) piezare-
kin hasiko da emanaldia eta,
jarraian, Sostoak ‘Harutzago’
(X. Barriola), ‘De colores’ (F.
Remacha), ‘Erromeritik-Miren-
txu’ (J. Guridi) eta ‘Chor de
Landvolks’ (J. Hayn) abestuko
ditu Jesus Mari Sagarnaren zu-
zendaritzapean. Abestietako
batzuk Mari Karmen Etxeba-
rriak eta Isabel Laspiurrek pia-
noarekin lagunduko dituzte.
Ondoren, Elena Irustak ‘Diver-
timento’ (F. Madina) joko du
pianoan. Gero, Oñati abesba-
tzak ‘Canción del viejo poeta’
(L. Aranburu-Manterola),

‘Gaua’ (Rameau-L. Mallea), ‘El
abanico’ (J. Trayter) eta ‘Arrosa
lore-lore’ (Elizgarai) eskainiko
ditu. Emanaldia agurtzeko,
abesbatza biek lau abesti kan-
tatuko dituzte elkarrekin: ‘Lau-
date Dominum’ (Gounod-Ma-
llea), ‘Gabon gaua’ (F. Madina),

‘Ave verum’ (F. Urkia) eta ‘Lo-
rea’ (Erauskin-Mallea). Colise-
oan izango den emanaldirako
sarrerak euro bi balio du. Bes-
talde, Sostoa abesbatzak bihar
Oñatin beste kontzertu bat es-
kainiko du, 20.00etan.

Sostoa eta Oñati abesbatzen 
emanaldia gaur Coliseoan Laburrak

SSAANN AANNDDRREESS PPIINNTTXXOO
LLEEHHIIAAKKEETTAA

Arrate Kultur Elkarteak antola-
tuta, azaroaren 27an V. San
Andres Pintxo Lehiaketa egin-
go da herriko tabernarien arte-
an. 12 parte hartzaile izango
dira aurten: Su beroa, Monte-
kasino, Trinkete, Ego Gain,
Kultu, Birjiñape, Txoko, Depor,
Bost, Chalcha, Bossa eta Kos-
kor. Taberna bakoitzak lehia-
ketarako bereziki prestatutako
pintxoak egun horretarako ba-
rran prest izan beharko ditu,
epaiamahaiko kideak proba-
tzera pasatzen direnerako. 

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ

Domekan, hilaren 23an,
13.00ean Kaleetan Kantuz-
ekoak Txirio Kaleko eskailere-
tan batzeko asmoa dute, Ei-
barko Bakillauaren Kofradixa-
kueri txikiteoan dabiltzan bi-
tartean kantuz laguntzeko.
Herritar guztiak animatu nahi
dituzte eurekin bat egitera. 

AANNDDRREESS EEGGIIDDAAZZUURREENN
LLAANNAAKK TTOOPPAALLEEKKUUAANN

Gaur arratsaldean erakusketa
inauguratuko du Andres Egi-
dazu Gorostidik Topalekuan.
Azaroaren 30era arte egongo
dira ikusgai artista honen egu-
rrezko lanak, ohiko ordute-
gian: astegunetan, 19.00etatik
21.00etara eta zapatu eta jai
egunetan, berriz, 12.00etatik
14.00etara eta 19.00etatik
21.00etara. 

BBEERRBBIIAA EEMMOONN SSAARRIIAA

Cielito Musika Bandakoek do-
mekan 12.30etan Coliseoan
emango duten kontzertuan ja-
soko dute Berbia Emon 2008
Saria. Udalak 1993az geroztik
...eta kitto! Euskara Elkarteare-
kin lankidetzan martxan dauka
Berbia Emon hitzarmena eta,
horri jarraituta, urtero elkarte-
ren bati euskeraren alde egin-
dako lanaren errekonozimen-
dua egiteko erabiltzen dute
domekan emango duten saria. 

Armeria Eskolako frontoiak bihar
…eta kitto! Euskara Elkar-
tearen bazkide jaia

hartuko du. 13.00ean ha-
rrera egingo zaie jaiare-
kin bat egitea erabaki
duten bazkide eta la-
gunei eta luntxa eskai-
niko zaie. Horrekin ba-
tera erakusketa zabaldu-
ko dute eta umeentzako
tailerrak eta puzgarriak
martxan ipiniko dituzte, de-
na Jainaga eta Narbaizaren
musikarekin girotuta. 14.15ak
aldera, berriz, talde-argazkia ate-
rako da eta jarraian bazkaltzen
hasiko da jendea. 15.30ak al-

dera Morritoston eta Txurrimurri pailazoen
saioa hasiko da eta ordubete gero-

ago berriz ere umeentzako
tailer eta puzgarrien txan-

da ailegatuko da. Dantza-
tu nahi duenak horreta-
rako aukera bikaina
izango du Patxi Pérez
eta Konpainiarekin eta
‘lasaiago’ egon nahi
duenarentzat, berriz,
mus eta mahai-futbol
txapelketak antolatu di-
tuzte. Horrez gain, ta-

berna zerbitzua eskainiko da
eta kamisetak salgai ipiniko di-
tuzte. Jaia 20.00ak aldera

amaituko da.

...eta kitto!-ko jaia, bihar Armeriako frontoian

SSoossttooaakk aasstteebbuurruu bbeetteeaa iizzaannggoo dduu eettaa ggaauurr CCoolliisseeooaann eemmaannggoo
dduueenn kkoonnttzzeerrttuuaarrii bbiihhaarr OOññaattiinn eemmaannggoo dduueennaakk jjaarrrraaiittuukkoo ddiioo..

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

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

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

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

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
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Domeka eguerdian,
12.00etan, inauguratu-
ko dute Euskophil

2008 Euskal Herri mailako sei-
lu-txapelketaren 8. edizioa
Portalean. Arrate Filatelia El-
karteak azken 38 urteotan Ex-
fibar Eibarko seilu erakusketa
antolatu izan du San Andres
jaien inguruan, baina aurten
azaroaren 23tik 29ra Euskop-
hil egongo da martxan, ordu-
tegi bereziarekin: asteburuan,
12.00etatik 14.00etara eta

18.00etatik 20.00etara eta as-
tegunetan 18.00etatik 20.00-
etara. Erakusketa Mercedes
Kareaga zenari eskaini nahi
izan diote, bere jaiotzaren
mendeurrena betetzen delako
eta, horregatik, bere irudia da-
raman zigilu-markatzekoa ate-
ra dute. Horren aurkezpena
eta sari-banaketa ekitaldia
inaugurazioarekin batera egin-
go dituzte. Zigilu-markatzeko-
aren markarekin gutunak bida-
li ahal izateko erakusketa are-

toan bertan egongo da horre-
tarako aukera, domekan eta
astelehenean.

...eta kitto!/2008-XI-21

Firin faran
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Bahrein, Bolivia, Dani-
marka, India, Maroko
eta munduko beste 53

herrialdetako egunkariak esku-
ratzeko aukera eskaintzen dute
Juan San Martin liburutegian.
Eusko Jaurlaritzako liburu eta li-
burutegi zerbitzuak bultzatuta-
ko ekimen baten bitartez, Eus-

kal Herriko beste 4 herritan be-
zala (Ermua, Getxo, Irun eta
Bilboko San Frantziskoko libu-
rutegian), satelite bidez jasota-
ko munduko 174 egunkari
egongo dira eskuragai liburu-
tegian, 30 hizkuntzatan.

Interesa duen edonor hurbil-
du daiteke liburutegira egune-

ro inprimatuko di-
ren 5 egunkariak
kontsultatzera.
Zein egunkari in-
primatuko den or-
duan Eibarren pre-
sentzia handiena
duten atzerritarren
herrialdeak zein-
tzuk diren kontu-
tan hartuko badira
ere, ekimenak
atzerriko hizkun-
tzak praktikatzeko
ere balioko duela

azaldu du Eva Alberdi liburute-
giko arduradunak.

‘‘PPaattuuaa zzuurree eesskkuueettaann’’
Eusko Jaurlaritzako Kultura

sailak bultzatuta, bestetik, ‘Pa-
tua zure esku’ lehiaketa jarri da
martxan. Kultura sailak eginda-
ko kontakizun bati amaiera bat
idaztean datza lehiaketak, eta
kontakizun hori http://www.
kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
4878/eu webgunean aurkitu
daiteke.

Amaiera horrek originala
eta argitaragabea izan behar
du, gaztelania edo euskaraz
idatzitakoa, eta 200 berba bai-
no gutxiagokoa. Lehiaketa 12
eta 16 urte bitartekoei zuzen-
duta dago, eta lanak abendua-
ren 5a baino lehenago bidali
behar dira kontuak@zerbi-
tzuak.net posta elektronikora.

Munduko Egunkariak liburutegian eskuragai

Domekan egin zen XXXI. Aire Zabaleko
Pintura Lehiaketak artista ugari bildu zi-
tuen gure herriko kaleetan. Helduen arte-

an 37 parte hartzaile izan ziren eta umeen mai-
lan, berriz, 22 artista gaztek hartu zuten parte.
Goiz osoa izan zuten aukeratutako kalea mihise
gainean margotzeko eta epaimahaiak honako
hauen koadroak saritzea erabaki zuen: helduen
mailan lehena Jose Miguel Arranz (Erandio) izan
zen, bigarrena Eduardo Alsasua (Gasteiz), hiru-
garrena Anton Urresti (Mendaro), laugarrena Jo-
kin Telleria (Beasain) eta bosgarrena Jose Ramon
Guerra (Gorliz). Umeen artean, berriz, saritutako
lau lagunak eibartarrak dira: Iratxe Fernández,
Ekain Lazkano, Jone Bengoa eta Aitor Casaña.

59 artista Aire Zabaleko pintura lehiaketan

Euskophil 2008 Portalean
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Gaurkuan euskara kon-
tuak alde batera laga-
tzia erabaki dot. Ezin

dot barruan gorde. Kejia eta
desditxia. Horixe da Azkoitti-
ko Maxixatzen Euskara Elkar-
tian aldizkariko atal baten ize-
na. Juan zan astian halako atal
bat faltan bota neban aldizka-
ri honetan. Hasierako orrira
eskutitz sinple bat bialtziari
gutxitxo irizten netsan. Nik
kejia eta desditxia izenan az-
pixan idatzi nahi neban, ar-
gazki eta guzti erakutsi. Ar-
gazki eta guzti erakutsi nahi
neban bi urtian aguantau
bihar izan dogun burrundara
guztian ondoren, bi urtian
ointxe handik eta ointxe he-
mendik lanerako pasua itxitta
euki eta mariau ondoren, bi
urtian inundaziñuak, argi
mozketak eta abar luze bat ja-
san ondoren, bi urtian “gaur
ze topauko ete dou?” pentsa-
tzen egon ondoren, lanerako
bidiori ze ondo eta dotore
ipini deskuen, horixe erakutsi
nahi neban. Juan zan barixa-
kuko ...eta kitto! aldizkarixa
zabaldu eta honen inguruko
albistia ikusi neban. “Bueno,
behintzat....” pentsau neban.
Baiña ez, ezin da hain errez
esplikau. Ezin da hain errez
esplikau buleguak inundauta
ikustia, argi mozketekin hain-
beste denporan, lurra egoera
txarrian... Eta zetarako? Nun
dare emaitzak? Eta hona igo-
tzeko egindako eskillara “in-
teligente” hori? Ez naiz arki-
tektua, baiña bittartedun eski-
llarak egin ezkero, goiko eski-
llarako tantak behian doianari
jausten jakoz. Logikua, ez?
Zoritxarrez, herri honetan ke-
ja gutxiegi eta desditxa larre-
gi dakagu.

Kejia eta
desditxia

AAiinnttzzaannee
AAggiirrrreebbeeññaa
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-- AAsstteebbuurruuaann zzuurree mmaarrggoollaa--
nnaa iizzaann zzeenn ssaarriittuuaa AAiirree ZZaa--
bbaalleekkoo PPiinnttuurraa LLeehhiiaakkeettaann..
NNoollaakkooaa zzeenn aauurrkkeezzttuu zzee--
nnuueenn llaannaa??

Untzagako arkupeetan jarri
nintzen mendira begira, kios-
koaren ondoan, horrela, ezke-
rraldean arkupeetako sarrera
hartu nuen eta bere hondoa,
sakonera eta iluntasunarekin,
eskuinean kioskoa ikusten
zen, eta mendiek zuten lan-
bro giroa islatzen saiatu nin-
tzen (hori uste dut izan zela
jendeari gehien gustatu zi-
tzaiona).
-- EEgguurraallddiiaakk eezz zzuueenn llaagguunn--
dduu lleehhiiaakkeettaakk iirraauunn zzuueenn bbii--
ttaarrtteeaann.. NNoollaa mmoollddaattuu zzii--
nneenn??

Gogoratzen dut lehiakete-
tan parte hartzen hasi nintze-
nean, nola Bilbon pintura
lehiaketaz gain, txori lehiaketa
bat zegoela aldi berean, eta
hor parte hartzen zegoen bati
esan nion: “Uste dut lehiaketa
bertan behera utziko dutela
eguraldiarengatik”. Eta berak
zera erantzun zidan: “Zuk iku-
si duzu inoiz foball neurketa
bat euriarengatik bertan behe-
ra uztea? Ba hau berdina da”.
Euriarekin, eguzki beroenare-
kin eta beste edozein egoera
klimatikotan ibili gara margo-
tzen, beraz, ohituta nago.
-- ZZeennbbaatt ddeennbboorraa zzeennuutteenn
llaannaa bbuurruuttzzeekkoo??

Koadro bat egiteko bataz
beste 3-4 ordu behar izaten
dira. Domekan 10.30ak ingu-
ruan hasi nintzen, nahiz eta
normalean bueltatxo bat
eman edo kafe bat hartzea

gustatzen zaidan, eta
13.30etan amaitu nuen. Bes-
tetik, gogoratzen dut nola gi-
zon bat nire atzean egon zen
denbora osoan eta harrituta
zegoen, izan ere, ikatz-ma-
rrazkia egin nuen eta asko
gustatu zitzaion, eta amaitu
nuela pentsatu zuenean, “pin-
tzelada bakoitzak gehiago
edertzen egiten du margola-
na”, esan zidan. Oso pozik
ipini ninduen gizon honek
esandakoak eta niganako izan
zuen jarrerak.
-- NNooiizzttiikk zzaabbiillttzzaa mmaarrggoollaarrii--
ttzzaa mmuunndduu hhoonneettaann??

Gaur egun 42 urte ditut eta
17 urte nituenetik daramat
kalean margotzen eta abar.
-- EEttaa aauurrrreettiikk iirraabbaazzii dduuzzuu
hhoorrrreellaakkoo lleehhiiaakkeettaarriikk??

Bai, bolada ona hartzen ba-
duzu, gainera, normalean
pertsona berdinak ibiltzen ga-
renez hara eta hona lehiakete-
tan parte hartzen, “aski da,
utzi besteei ere irabazten” eta
horrelakoak esaten dizute
(barreak). Baina boladak dira,
loteria bat da, hor epaimahai-
koen subjektibitasuna sartzen
baita jokoan.
-- MMaarrggoollaarriittzzaa aaffiizziiooaa eeddoo
ooffiizziiooaa ddaa zzuurreettzzaatt??

2007tik, gutxi gorabehera,
margolaritzan maila profesio-
nalean dihardut, klaseak ema-
ten, lehiaketetan parte har-
tzen eta abar. Hala ere, ordu-
ra arte afizio hutsa zen, beste-
rik ez. Nahiko mundu zaila da
margolaritzarena, salmentei
begira soilik egon beharko ba-
ginateke, zaila izango litzate-
keelako hortaz bizitzea.

Erandiora joan zen XXXI.
Aire Zabaleko Pintura
Lehiaketako lehen saria.
Jose Miguel Arranz 
gailendu zen domekan eta,
nahiz eta eguraldiak ez
zuen batere lagundu, jendea
animatu zen parte hartzera
(37 nagusien mailan eta 22
txikienean). Eibar artelan
bihurtzen saiatu ziren margolariak.

JJOOSSEE MMIIGGUUEELL AARRRRAANNZZ,, MMAARRGGOOLLAARRIIAA::
““EEggooeerraa kklliimmaattiikkoo aasskkoottaann

mmaarrggoottuu dduutt””

23
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UUrrtteerrookkoo mmoodduuaann,, CCiieelliittoo MMuussiikkaa BBaannddaakk SSaannttaa ZZeezziilliiaa sseerree--
nnaattaa eesskkaaiinniiaazz oossppaattuukkoo dduu mmuussiikkaarriieenn bbaabbeesslleeaarreenn eegguunnaa..
Kalejira zapatu gauerdian izango da eta, ohiturari jarraituta,
‘Quinto levanta’ ezagunaren erritmora ibiliko dira herriko kalee-
tan. Domekan, berriz, 12.30etatik aurrera Coliseoan kontzertua
emango dute musika bandako kideek. Usartza Txistulari bandak,
berriz, kalejira egingo du domekan, 11.00etatik aurrera.

Santa Zezilia musikariekin ospatzen

EEssppeerriieennttzziiaa EEsskkoollaakkooeekk mmoodduulloo iirreekkiiaa aannttoollaattuu dduuttee aazzaarrooaa--
rreenn 2266rraakkoo.. Gabirel Ezkurdia politologo eta nazioarteko gatazke-
tan aditua gaur egun munduan bizi dugun egoera sozio-politikoa
azaltzen ahaleginduko da eta, besteak beste, krisi ekonomikoa
eta Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeen emaitzak modu-
ko gaiak jorratuko ditu bere hitzaldian, EPAko egoitzan (Isasi, 39)
09.30etatik 12.30etara. 50 urtetik gorako edonork har dezake
parte hitzaldi-solasaldian.

...eta kitto!/2008-XI-21

Gabirel Ezkurdiaren hitzaldia eguaztenean

HHeellmmhhoottzz 22000088 XXIIII.. KKoonnttzzeerrttuuaa hhaarrttuukkoo dduu CCoolliisseeooaakk aazzaarrooaa--
rreenn 2299aann,, 1199..3300eettaattiikk aauurrrreerraa.. Amaña Kultur Aretoko Helholtz
organoa erabiliko dute kontzertuan: Hammond C3 kontsola bate-
an Eibarren egindako Helmholtz baten soinu-makinaria osoa ba-
tzen duen organoa da eta emanaldia antolatzeko ardura duen Pe-
dro Zelaia kultur batzordeak dioenez, fabrika ezberdinetan egin-
dako aparatu biak zein ondo egiten duten bat erakutsi nahi dute.

Organo kontzertua
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...eta kitto!/2008-XI-21

Euskal Meteorologia Agentziatik

EURIA
Asteburua giro ilunarekin eta euriarekin
hasiko dugu. Zapatuan hodei beltzek euri ugari
lagako dute egunean zehar. Haizeak iparralde-
tik joko du eta, tarteka, zakar ibiliko da gaine-
ra. Horrekin batera, tenperaturak behera egin-
go du apur bat. Domekarako
ez da aldaketarik espero.

eguraldia

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

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

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

Agenda
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domeka
23

BBOOLLUUNNBBUURRUU MMEEMMOORRIIAALLAA
1100..1155//1133..0000..-- Zortzi laster-
keta. Benjamin, alebin, kade-
te, jubenil, junior, senior eta
helduen mailak. Arrateko Ola-
be zelaian.

BBAAKKIILLLLAAUUAA KKOOFFRRAADDIIXXIIAA
1100..4455..-- Kanpotik etorritako
kofradiei ongietorria eta Arku-
pe kafetegian hamarretakoa.
1111..3300..-- Portalearaino kalejira,
txistulariek lagunduta. 1111..4455..--
XV. Kapitulua eta Ohorezko
kofradeen izendapena, Go-
runtz abesbatzak lagunduta.
Bazkaria Arrate Hotelean.

BBTTTT IIBBIILLAALLDDIIAA
1111..0000..-- Ekipazio eta kamise-
ten banaketa. 1111..3300..-- Bira
Mintxeta ibilbidean. 1122..3300..--
Mintxetara itzulia eta abitualla-
mentua. 1133..0000..-- Ekipazio zoz-
keta eta autografo sinadura.

BBAAKKAAIILLAAOO TTXXAAPPEELLKKEETTAA
1111..3300..-- XVI. Bakailao Txa-
pelketa San Andres Saria.
Untzagan.

SSAANNTTAA ZZEEZZIILLIIAA
1122..3300..-- Santa Zezilia kon-
tzertua, Cielito Musika Ban-
darekin. Coliseoan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako peliku-
la. Sarrera: 2’50 euro. Ama-
ña Kultur Aretoan.

AAzzaarrooaarreenn 2233ttiikk 2299rraa

Euskophil seilu erakusketa eta lehiaketa. PPoorrttaalleeaann..

AAzzaarrooaarreenn 3300eerraa aarrttee

Andres Egidazu Gorostidiren egurrezko lanak. TTooppaalleekkuuaann..

Jose Ignacio de Castroren argazkiak. KKlluubb DDeeppoorrttiibbooaann..

Bakarne Elejalderen `New-York´ argazkiak. EEll AAmmbbiiggúúnn..

Mateo Guilaberten `Amaneceres´. UUnnttzzaaggaa JJuubbiilleettxxeeaann..

Alberto Lukeren argazkiak. BBeeeerr HHoouussee--nn ((DDeeuussttuu))..

AAbbeenndduuaarreenn 1155eerraa aarrttee

`Euskal Festak: Eibar 1908´. AArrmmaaggiinnttzzaarreenn MMuusseeooaann..

eerraakkuusskkeettaakk

eguaztena
26

EESSPPEERRIIEENNTTZZIIAA EESSKKOOLLAA
0099..3300..-- Esperientzia Eskola-
ren modulu irekia (50 urtetik
gorakoentzat), Gabirel Ezkur-
dia politologo eta nazioarte-
ko gatazketan adituarekin.
EPAn (Isasi, 39).

KKOONNTTZZEERRTTUU DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA
1188..0000..-- Jazzera sarbidea
(umeendako kontzertu di-
daktikoa), Eric Dezarekin.
CANen (Errebal, 22).

SSUUKKAALLDDAARRII IIKKAASSTTAARROOAA
1199..0000..-- Gabonetako menua,
Jesus Artolazabalen eskutik.
Artolaren soziedadean.

barixakua
21

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- Oñati eta Sostoa
abesbatzen kontzertua. Sarre-
ra: euro 2. Coliseoan.

zapatua
22

TTXXIISSTTOORRRRAARREENN EEGGUUNNAA
0099..1155//2222..0000..-- Kilometro bat
txistorra pintxotan salgai, kirol
erakustaldiak, musika, joko-
ak… Antolatzailea: Eibarko Txi-
rrindulari Elkartea. Untzagan.

EETTAA KKIITTTTOO BBAAZZKKIIDDEE JJAAIIAA
1133..0000..-- Harrera, erakusketa,
luntxa, umeendako tailerrak
eta puzgarriak, Jainaga eta
Narbaiza trikitilariek girotuta.
1144..1155..-- Talde-argazkia atera-
ko da. 1144..3300..-- Bazkaria.
1155..3300..-- Morritoston eta Txu-
rrimurri pailazoak. 1166..3300..--
Umeendako tailerrak, puzga-
rriak, Patxi Pérez eta konpai-
ñia, mus eta mahai-futbol
txapelketak. Taberna zerbi-
tzua eta kamiseten salmenta.
Amaiera 20.00ak aldera. Ar-
meria Eskolako frontoian.

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- ‘Mad about science:
blandiblu’ zientzia-tailerra in-
gelesez. Umeen liburutegian.

LLAABBUURRMMEETTRRAAIIAA JJAAIIAALLDDIIAA
2200..0000..-- Asier Errasti Labur-
metraia Jaialdia. Javier Agi-
rresarobe sariak. Sari bana-
keta ekitaldia. Coliseoan.

SSAANNTTAA ZZEEZZIILLIIAA
0000..0000..-- Santa Zezilia Sere-
nata, Cielito Musika Bandare-
kin (kalejira).

martitzena
25
IIKKAASSTTEENN

1100..0000..-- Espainiako margola-
ritzaren inguruko ikastaroa,
Ricardo Aldamarekin. Porta-
lean (Musika Eskolan).

KKOONNTTZZEENNTTRRAAZZIIOOAA
1133..0000..-- ‘Azaroak 25, Ema-
kumeenganako Indarkeria-
ren Aurkako Nazioarteko
Eguna’. Untzagan.

UURRTTEEKKOO BBAATTZZAARRRRAA
1199..0000..-- Armeria Eskolako
Ikasleen Guraso Elkartearen
urteko asanblada eta Ikaske-
ta-Sarien banaketa ekitaldia.
Armeria Eskolan.

KKAALLAAMMUUAA PPAARRLLAAMMEENNTTUUAA
1199..3300..-- Kalamuako Parla-
mentua jokoaren aurkezpe-
na (jokoa salgai egongo da,
prezio berezian). Portalean.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘Antes que el diablo
sepa que has muerto’ (Zuz:
Sidney Lumet). Sarrera: 3’50
euro. Coliseoan.

eguena
27

EEGGOO IIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300 eettaa 2211..0000..-- ‘Las inva-
siones bárbaras’ (Zuz: Denys
Arcand). Sarrera: euro 2.
Hezkuntza Esparruan.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz-era-
ko entsegua. San Andres eli-
zako lokaletan.

astelehena
24

AATTEE IIRREEKKIIAAKK OONNCCEENN
1166..0000//1188..0000..-- Sentsibilizazio
eta Ate Irekiko Jardunaldiak.
Arragueta 7an.



hildakoak
- Francisca Irazusta Bereziartua.

93 urte. 2008-XI-11.
- Jesusa Alberdi Agirregomezkorta.

87 urte. 2008-XI-11.
- Iñake Mandiola Areitio.

77 urte. 2008-XI-13.
- Mª Jesus Delgado Gómez.

83 urte. 2008-XI-13.
- Pakita Olaizola Egaña.

81 urte. 2008-XI-14.
- Justina Iriondo Oiarzabal.

90 urte. 2008-XI-15.
- Pakita Ibarzabal Aretxabaleta.

87 urte. 2008-XI-16.
- Mª Carmen Lapeyra Gisasola.

79 urte. 2008-XI-16.
- Mª Luz Ugalde Atxa.                               

59 urte. 2008-XI-16.
- Agustin Sánchez Romero.

62 urte. 2008-XI-17.
- Santiago García Abecia.

78 urte. 2008-XI-18.

...eta kitto!/2008-XI-21

farmaziak
21, barixakua
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
22, zapatua
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
23, domeka
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
24, astelehena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
25, martitzena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
26, eguaztena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
27, eguena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
28, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

agendA
25

......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera
ezin hobea eskaintzen dizugu.  Argazki arruntaren
prezioa 3 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena
(bikoteak...) 6 euro.  Argazkia eta testua eguaztena
aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.
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8 9 3 7 2 1

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

9 6 4

Zorionak, ALAITZ, hillaren
27xan zortzi urte beteko 
dittuzulako. Muxu haundi bat
Leire eta gurasuen partez.

aauurrrreekkooaarreenn
eemmaaiittzzaa

ddeennbboorraappaassaakk

jaiotakoak
-  Karen McElroy Telleria. 2008-XI-10.
-  Izaro Bastida Tejada. 2008-XI-11.
-  Nahia Montaño Pulido. 2008-XI-12.
-  Eneko Abanzabalegi Iriarte. 2008-XI-13.
-  Libe Fernández Paredes. 2008-XI-14.
-  Euken Kortaberria Juaristi. 2008-XI-19.

Zorionak, INTZA Apellaniz 
Murillo, domekan bi urte 
beteko dittuzu-eta. 
Famelixaren partez.

Zorionak, JONE Gallego, 
hareñegun zortzi urte 
egin zenittuan-eta. 
Gurasuen partez. Zorionak, NAHIA (25ian bost urte)

eta IKER (19xan urtebete) azaruan
urtiak egitten dittuzuelako. 
Muxu bat aitatxo 
eta amatxoren partez.

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa

untzaga
“Quantum of solace”

James Bond maiteminduta zegoen, baina
Vesper-ek traizionatu egin du. Maite zuen
emakumeak horrelakoa egiteak hurrengo 
misioa pertsonala bihurtuko du. Izan ere,
Vesperren traizioaren atzetik dagoen 
taldearen aurka egingo du…

ZUZENDARIA: Marc Forster
AKTOREAK: Daniel Craig, 
Jeffrey Wright, Mathieu Amalriç,
Gemma Arterton...

coliseo
“Antes que el diablo sepa...”

Andy eta Hank-ek arazo ekonomikoak 
dituzte; euren gurasoen bitxidenda lapurtzea
erabaki dute. Asmoa ahalik eta errezen 
eta arazorik barik lapurtzea da, baina sozioa
behar izan dute eta honen asmoa ez da, 
bada, gauzak erraztea…

ZUZENDARIA: Sidney Lumet
AKTOREAK: Philip Seymour 
Hoffman, Ethan Hawke, 
Marisa Tomei, Albert Finney...

ego-ibar
“Las invasiones bárbaras”

Remyk 50 urte ditu; ospitalean dago. Semea
Londresetik etorriko da aitaren azkenetan 
laguntzeko asmoarekin. Gaztetako lagunak
batzea pentsatu du, baina jende horren 
pentsaera asko aldatu da seguru asko…

ZUZENDARIA: Denys Arcand
AKTOREAK: Rémy Girard, 
Stéphane Rousseau, Marie-Josée
Croze, Marina Hans...

Zorionak, UXUE, hillaren
14an famelixa guztiarendako
alaittasun ikaragarrixa ekarri
zenduan-eta. Ongi etorri!

SSaallggaaii

MUSIKA:
–– SSaannttaa ZZeezziilliiaa..
Azaroak 21, 20.00etan.

LLaasstteerr ssaallggaaii

ZINEA:
–– ‘‘AAnntteess qquuee eell ddiiaabblloo
sseeppaa qquuee hhaass mmuueerrttoo’’..
Azaroak 25, 21.30etan.
–– XXIIII.. AArreettoo OOrrggaannoo
KKoonnttzzeerrttuuaa
Azaroak 29, 19.30etan.

ssaarrrreerreenn
ssaallmmeennttaa

((CCoolliisseeoo))
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tt oo lNeska eskaintzen da nagusiak zaintzeko

(gauez) eta umeak zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako (arratsaldez). Tel. 671-
972733.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
672-076852.
lNeska eskaintzen da orduka edozein la-
nerako. Tel. 617-942407.
l Emakumea eskaintzen da goizez garbi-
keta lanetarako. Tel. 634-929750.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketetarako. Tel. 699-
609190.
l Kamarera/o behar da. Tel. 619-434746
edo 943-821341.
l Neska eskaintzen da orduka bulego la-
netarako. Tel. 696-763735.
lGizona 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. 661-
700433.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko etxean edo ospitalean. Tel.
679-351176 edo 943-751358.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 636-
049090.
l Eibarko akademian ingelesezko irakas-
lea behar da. Tel. 605-716717.
l Neska eskaintzen da etxeetako iturgin-
tza lanetarako. Tel. 647-155908.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
659-080186.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-724168.
l Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 671-139035.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanak edo kamarera moduan lan
egiteko. Tel. 617-056828.
lNeska eskaintzen da nagusiak eta ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Inter-
na. Tel. 669-966611.

ETXEBIZITZAK
l Eibarren logela hartuko nuke alokairuan.
Tel. 943-127382.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653-
733357.
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. Be-
rogailu elektrikoa. Berriztuta. Tel. 639-
178629.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m2.
Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,
adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943-
204117.
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 943-
254600.

SALEROSKETAK
l Soinu-txikia erosiko nuke. Tel. 943-
200590. 
lOrdenagailuaren bozgorailuak, teklatua
eta xagua oparitzen dira. Deitu gauez.
Tel. 943-530634. 
l Garabi geriatrikoa (erabili gabea), gur-
pildun aulkia eta dutxarako aulki berezia
salgai. Tel. 615-781358. Itziar. 
l Esku-ohe artikulatua salgai. Tel. 943-
200345. 
l Errepide motorrean ibiltzeko praka be-
rria eta kazadora salgai. XL tailakoak. Tel.
627-466571. 
l Hozkailua salgai. 1’43 m altuerakoa.
Urte bikoa. 140 euro. Tel. 686-834759.

Iragarkiak ipintzeko: 
943-200918 (Marisol).

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

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

Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

AUTOAK
lRenault Clio 1.9D salgai. 2000. urtekoa.
113.000 km. Egoera onean. Tel. 665-
732640.
l Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.
138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.
2.000 euro. Tel. 685-757948.

LOKALAK
l Neska arduratsuak lokala hartuko luke-
te alokagai. Tel. 666-856741.
l 18 urtetik gorakoen talde batek lokala
hartuko luke. Tel. 670-593643. Ane.
l Bittor Sarasketan lokala salgai. 80 m2.
25.000.000 pezeta. Tel. 637-524038.
l Barakaldo kalean (Electrociclos eraiki-
nean) garajea eta trasteroa alokagai. Tel.
616-811066.
l Garaje itxia salgai Ipuruako dorreetan.
Tel. 943-120186 edo 649-165576.

lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-821678. Tel. 686-545884 edo 943-
202359. Priscila.
l Mutila eskaintzen da arotz laguntzaile,
pintore edo sukaldari laguntzaile mo-
duan. Tel. 686-545884 edo 943-202359.
Roberto.
l Neska euskalduna eskaintzen da etxe
edo bulegoetan lan egiteko. Tel. 687-
114707.
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.
lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Ex-
terna. Tel. 650-319788.
lMutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 659-069693.
lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko gauez edo asteburuetan. Tel.
659-639296.
lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak 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. 699-
813826.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanak eta su-
kaldari 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.

LANA
lBanatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketa lanetarako eta ka-
marera moduan. Tel. 617-056828.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
695-080186.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
669-966611.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
11.30etatik 15.30etara. Tel. 647-044031.
l Emakume arduratsua eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 679-
291402.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
692-691964.
lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta sukalde laguntzaile mo-
duan. Interna edo externa. Tel. 665-
301550.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Interna moduan. Tel. 648-
724168.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko. Tel. 943-127382.
lNeska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu, garbiketa lanak egin edo ka-
marera moduan. Tel. 616-314024.
lMutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-690415.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 616-690415.

...eta kitto!/2008-XI-21
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