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*Hankak prezioan sartu gabe

DOUBLE OFFSET
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BATBURDINEZKO
SOMIER FINKOA

5 urteko garantia

HRKOLTXOIA + VISCOLASTICA

*Hankak prezioan sartu gabe

RENOVE planarekin

deskontua
%25eko



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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

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
AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::
Marisol Uriarte

KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::
Koldo Mitxelena

EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::
Silbia Hernandez

DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::
Jose Luis Gorostegi
AARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::

Leire Iturbe,
S. Hernandez eta E. Belar.
HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:
Juan Andres Argoitia
Maider Aranberri
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::
Itziar Albizu
Belen Ulazia

TTffnnooaa:: 943 20 67 76
AAZZAALLAA::

J.L. Gorostegi
BBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::

Ihintza Fernandez
TTIIRRAADDAA::
88..005500 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)

EEUURRII LLAANNPPAARRRRAA..-- Euri lanbroa. “ Euri lanparrakin mela-mela eginda heldu
giñan etxera” .
EEUURRII TTRRUUXXAALLAAKK..-- Euri handiak. “ Arratera juanda, euri truxalak hartu
dittugu gaiñian” .
EEUUSSKKAALL BBAARRGGEETTIIAA..-- Goitik behera beharrean, albo batera irekitzen den
brageta. “ Prakak zittuan euskal bargetiarekin, kortako atia leztxe, alde
batera zabaltzen zana” .
EEUUSSKKAALLGGAAIIZZTTOO..-- Euskeraz ondo ez dakitenen berbeta modua. “ Nere
amak, Bitorixakua izan arren, euskal-gaizto egitten eban” .

asteko HHEEMMEERROOTT EEKKAA esaldiak

...eta kitto! 09/X/2
692 zkia.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“ Etxe Zurian aurrenekoz presidente demokratiko
bat dago; pertsona bakar batek ezingo du herri
osoa aldatu, baina aurrerantzean gaizkile gutxiago
izango da Etxe Zurian, eta ez da gutxi. AEBetan us-
tezko askatasunaren erakutsikeria egiten dugu, bai-
na 2003an jende asko ikaratu zuen Gobernuak, eta
Irakeko gerraren kontra zeuden guztiek isilik jarrai-
tzen dute oraindik”

((TTiimm RRoobbbbiinnss,, aakkttoorree eettaa zzuuzzeennddaarriiaa))

“ Zuzenean edo zeharka, informazioaren gizarteak
eta ikus-entzunezko hedabideek hartu duten pisuak
eman diote bide galderarik gabeko prentsaurrekoa-
ri. Deialdia egiten duenak badaki idatziko ohar ba-
tek ez duela bideo edo audio ̀ korte  ́pare batek du-
ten boterea eta bere hitzen lekuko elektronikoak be-
har ditu soilik; kazetariak, azken finean, gailuak piz-
tu eta itzaltzeko besterik ez ditu behar.”

((JJooxxee RRoojjaass,, tteekknnooppaattaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko
orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.
Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abi-
zenekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrez-
koa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako
testurik kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozte-
ko eskubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. To-
nuari dagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta al-
dizkariak ez du bere gain hartuko bertan kaleratzen diren iritzien
gaineko erantzunkizunik. 
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kale-
ratzea erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu aha-
la jaso eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bi-
dali daitezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredak-
zioa@etakitto.com

E R R E D A K Z I O A

–– OOHHAARRRRAA ––
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URRIAREN 23, 24 ETA 25-ERA-
KO GAZTE BASERRITARREN
MARTXA ANTOLATU DU AKUI-
LU TALDEAK. Gazte nekazari
zein baserritar izan nahi duten ka-
letarrei zabaldutako ibilaldia Azpei-
tiatik Durangora izango da eta bari-
xakuan abiatuko da, Azpeitian on-
gietorria, hamarretakoa eta kalejira
egin ondoren. Zapatu eta domeka-
rako beste ekitaldi batzuk prestatu
dituzte, ibilbidea osatzen duten he-
rrietan garatzeko. Martxaren ingu-
ruko informazioa zabaltzeko
eguaztenean (hilak 7) bilera egingo
da Kulturalean, 19.30etan. Bestela
baserritargazteak@gmail.com hel-
bidera idatzi edo 646441769 tele-
fono zenbakira deitu daiteke.

Urriaren 6rako lanak amaituta izango dira.. / EKHI BELAR

Errepidea moztuta Urkizun

Gure herriko langile tal-

de bati iruzur egin dio-

te. Krisia iritsi baino

lehenago itxi behar izan

zituzten bere negozioak talde

horretako batzuek, eta segi ahal

izateko inbertsioak egin

besteek. Etorkizun duinago

baten aldeko apostu bakarra

egiten utzi zieten, euren iritzirik

entzun ere egin gabe, beste

batzuen interesei bakarrik

jaramon eginda. Eta hor daude,

etorkizuna noiz iritsiko,

iraganeko bete gabeko aginduei

begira. Orainaldi hobea
merezi duzue.
Iruzur egin dizuete merkatarioi,

eta iruzur egin digutela sentitu

dugu baita ere herritarrok.

Zuei gauza bat agindu aurretik,

beste bat agindu baitziguten

guztioi. Eta hori lortzeko

borroka zaila eta gogorra izan

da azken urte t´erdian. Iragan

aginduak berreskuratzeko

esperantza inoiz baino biziago

ikusten dugu orain. Espazio
publikoa nahi dugu,
eta merezi dugu.
Eta zuek... zuek iruzur egin

diguzuela sentitu dugu,

merkatariok eta herritarrok.

Engainatuak sentitu gara,

baztertuak. Eta agian ez da

horrela, agian Madrildik,

Ingalaterrako edo Alemaniako

diruarekin (batek daki)

etorritako batek egin dizue

iruzur. Baina, hala bada ere,

galdera da... zuek zer
merezi duzue?

Merezi duzue

Josu 
Mendikute

autuan
EEPPAAIITTEEGGIIAARREENN MMOOLLDDAAKKEETTAA
Datorren urterako Eibarko
epaitegian moldaketak egitea
aurreikusi dute, Eusko
Jaurlaritzak martxan ipini
nahi duen antolaketa
berriaren harira.
Epaitegi-idazkari plaza
berrietarako deia
egitearekin batera, epaitegia
2010. urtean teknologia
berriekin hornitzeko asmoa
azaldu dute.

EENNEERRGGIIAA AAUURRRREEZZTTEENN
Udalak kaleko argiztapenean
dirua aurrezteko plana ipini
zuen indarrean uda aurretik,
energia-kontsumoan
ordaindu beharrekoa
jaisteko asmoarekin. Horri
jarraituta, kalean
horrenbeste argi behar ez
den tartean (01.00ak
eta 05.30ak bitartean)
faroletako batzuk amatatu
egingo dituzte.

KKOONNTTAABBIILLIITTAATTEE PPLLAANN BBEERRRRIIAA
Debegesak Kontabilitate Plan
Orokor Berriari buruzko
ikastaroa emango du
urriaren 6an eta 8an,
Azitaingo industrialdeko
bere egoitzan (08.30etatik
13.30etara). Plan berriarekin
lotutako aldaketak eta
bestelakoak landuko dira
ikastaroan. Interesa dutenek
943820110 zenbakira deitu
dezakete (Silvia Gil).

Gazte baserritarren
martxa Akuilu

taldeak antolatuta

URKIZUKO DORREETAKO 9. ZENBAKIAN BEHARREAN
HASI ZIREN AURREKO BARIXAKUAN, aldameneko alda-
pa iragazgaitu, asfaltatu eta fresatzeko asmoarekin. Hori de-
la eta, Bittor Sarasketa kaleko haurreskola paretik Urkizura
joateko errepidea ezin izango da erabili urriaren 6ra arte. On-
dorioz, hor inguruan garajea zein lokala dutenek ezin izango
dute automobila sartu edo atera, errepidea moztuta dagoen
bitartean. Horrekin batera, Bittor Sarasketako Haurreskola
parean beharrean diharduten bitartean ezin izango da auto-
mobila aparkatu. 

ASTELEHENEAN HASIKO
DA ONA TXARTELAREN
EDO HIRITAR-ERABILERAK
BARNE HARTZEN DITUEN
Osasun Txartel Elektroniko
berriaren hedapena Eibarren.
Osakidetzaren orain arteko
txartelaren ordez erabil daite-
keen ONA txartel honek admi-
nistrazio publikoekin internet
bitartez beste hainbat tramite
eta ordainketa egiteko aukera
eskaintzen dizkio erabiltzaile-
ari, hala nola, udal zergak or-
daintzeko, medikuarekin hi-

tzordua hartzeko zein senda-
gile-aldaketa eskatzeko edo
gida-baimeneko puntuen in-
guruko informazioa jasotzeko
aukera. 

ONA txartela doan ematen
dute eta eskuratu ahal izate-
ko, berriz, 16 urtetik gora iza-
tea eta oraingo osasun-identi-
fikazio txartela eta NAN aur-
keztu behar dira. Pegoran, To-
ribio Etxebarria zein Torrekua-
ko osasun zentruetan eta Kar-
men kaleko KZ Gunean eska-
tu daiteke.

Osakidetzaren txartel elektroniko berria
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Ardantzako beharren 1. zatia amaituta
Ardantzako tren geltoki berria amaituta ikusteko hilabeteak fal-
ta dira oraindik (udarako erabiltzeko moduan izango dela dago
aurreikusita), baina beharren lehenengo zatiaren emaitzak da-
goeneko begibistakoak dira eta bigarren fasekoek ere aurrera
diraute. Geltoki berria eraikitzearekin batera, trenbide sarean
ere izango da aldaketarik: 180 metrotan trenbidea bikoiztu
egingo da eta, horri esker, trenak norantza bietan ibili eta guru-
tzatzeko modua izango da. Horrela, trenen maiztasuna areago-
tzeko asmoa dute Eusko Trenekoek. 
Lan horiekin lotuta doaz Mekolan igogailu berria eraikitzeko be-
harrak. Izan ere, trenbideko beharrengatik kale horretako 1, 2
eta 3 zenbakietara joateko zegoen igogailua desagertu egin da
eta berria egin beharko dute, baina horretarako beharrak ez di-
ra hasiko urte honen amaierara arte. Tren geltoki berriak 80
metro luzeko nasa izango du eta bere alderik zabalenak 6 me-
tro izango ditu. Tren geltoki nagusia Estaziño kalekoak izaten
jarraituko du, baina Ardantzakoak hobekuntza nabarmenak
izango ditu beharrak amaitzen dituztenean.

Aldatze
Ardantzatik gora doan kaleari deitzen zaio Aldatze, bertan da-
goen dorretxearen izena gogoan (XVII. mendean Juan López
de Iñarrak berreraikia, Aldatze ez ezik Aldatsa, Elexalde eta
Iñarra ere deitu izan zaio, Ego Ibarra batzordeak jasotakoaren
arabera). 1915. urteaz geroztik Probidentziako Andra Mari
ikastetxea hartzen du jauregiak.
Pegora kopurua: 9. Erroldatutakoak: 125.

eibar kaleka

EIBARKO JABETZE ESKO-
LAK EMAKUMEENDAKO HI-
RU TAILER-IKASTARO AN-
TOLATU DITU DATOZEN AS-
TEOTARAKO. Lehenengoa
berdintasun harremanak lan-
tzeko tailerra izango da eta Pe-
pa Bojó Ballester psikologo-se-
xologoak emango du, Andre-
txean, azaroaren 2tik abendua-
ren 21era arte, astelehenetan,
18.00etatik 20.00etara. Izen-
ematea zabalik dago eta joan
nahi duenak Pegoran egin be-
harko du horretarako eskaera
(plazak mugatuak dira). Biga-
rren ikastaroan parte hartzen
dutenek zoru-pelbikoa nola in-
dartu ikasiko dute, obstetrizia

eta ginekologian adituak diren
fisioterapeuten laguntzarekin.
Ikastaroa urriaren 26an hasi
eta abenduaren 17an amaituko
da eta 12 saio izango dira oro-
tara (ordubete egun bakoitze-
an). Honetarako izen-ematea
zabalik dago, urriaren 16ra arte
(edo plaza guztiak bete arte).
Eta hirugarren ikastaroak egun
bakarrean (8 ordutan) autode-
fentsa ikasteko aukera emango
du; abenduaren 19an izango
da, Ipurua kiroldegian (09.00-
etatik 13.00etara eta 16.00eta-
tik 20.00etara). Izena emateko
eta informazioa eskatzeko Pe-
gora jo behar da, azaroaren
2tik 27ra.

MARTITZENEAN ZABALDU ETA ATZO ITXI ZUTEN EXPOADIN-
TSU NAGUSIEN AZOKAK JENDE UGARI ERAKARRI DU bere
lehenengo edizioan. Antolatzaileek eta instituzioetako ordezkariek
inauguratutako azokak 600 lagunetik gora batu zuen Astelena fron-
toian lehenengo egunean eta martxan egon den beste egun bietan
ere etenbarik hartu ditu bisitariak. Azokan egon diren postuetatik
gain, interes handia piztu dute hiru egun horietan eskaini diren hi-
tzaldi, aurkezpen tailer eta aisialdiarekin lotutako ikuskizunek. 

Jende ugari erakarri du Expoadintsuk

Jabetze Eskolak ikastaroak antolatuko ditu

Martitzenetik atzora arte iraun du Expoadintsuren lehenengo edizioak. / EKHI BELAR

Zoru-pelbikoa nola indartu ikasiko dute ikastaroetako batean.
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metro karratuko
azalera lortu nahi dute

Ipuruako kanpoko
igerilekuen inguruan,

gaur egun dauden
800 metro karratuak

hirukoiztuta.Hori
lortzeko egin

beharreko lanen
aurrekontua

856.000 eurokoa
da eta datorren
urtean amaituta

egotea aurreikusi
dute, uda sasoirako.

Talde berria Errebalen etorkizunarekin kezkatuta
ERREBAL INGURUAN DEN-
DA, TABERNA EDO BESTE-
LAKO LOKALA DUTEN
HAINBAT LAGUNEK EGIN-
DAKO DEIALDIARI ERAN-
TZUNEZ, ehundik gora lagun
elkartu ziren martitzenean
Arrate Kultur Elkartean, Erre-
balen aurreikusita zegoen mer-
kataritza gunea ez egiteko era-
bakiarekin kezkatuta. Izan ere,
iraila hasieran alkatearekin bil-
du ondoren, “lehenengo asmo-
ari eutsi eta Errebalen merka-
taritza jarduerarako ateak za-
balik lagatzea” eskatzen dute
ostalari, dendari eta inguruko
lokaletako jabeek osatutako
taldeko ordezkariek. 

Merkataritzari eustea
Eguaztenean prentsari azal-

dutakoaren arabera, “guk uler-
tzen dugu, alkateak esan beza-
la, momentu honetako lehenta-
suna lurzorua berreskuratzea
dela. Baina ez dugu nahi une

honetako krisi ekonomikoaren
aitzakiarekin Errebalen edozer
gauza egitea eta merkataritzari
ateak ixtea. Orain ezin bada
merkataritza gunerik eraiki,
beste aukera batzuk badaude
eta horiek aztertzearen alde
gaude, beti ere etorkizunean,
horretarako aukera dagoene-
an, merkataritza gunea jaso-
tzeko ideia hori baztertu barik”.

Horrekin batera, merkatu plaza
eraitsi aurretik inguru horretan
merkataritza bizirik zegoela az-
pimarratzen dute eta merkata-
ritza jarduera osoa herriaren
beste muturrera bideratuz ge-
ro, “San Andres elizatik behera
negozioa dutenen lanpostuak
kolokan egon daitezkeela” dio-
te. Elkartea legalki eratu eta si-
nadurak jasotzeko asmoa dute.

asteko

datua
2222 .... 333300000000

Oin dala 

urte

Sasoi hartan ez eguan argi noiz amaittuko ziran aurreko urtian hasittako Udaletxe barrixa egitteko biha-
rrak. Hiru urte lehenago eruan eben bulego danak Portaleara, baiña gero geratu egin ziran lanak.

Injeniaritza Teknikoko Eskolako ikasliak eurendako bakarrik barriztautako egoitza hasi ziran erabiltzen ikasturte
hartan. Hobeto aprobetxatzeko milla ikaslerendako prestautako egoitzan 670 ikasle matrikulau ziran orduan. 

DYAk 25 urte bete zittuan gure herrixan, ordura arte 20.000 asistentziatik gora egiñaz. Hiru anbulantzia eta
20 lagun zittuan Eibarko delegaziñuak eta 70.000 biztanleko eremuaren zaintziari egitten zetsan aurre.

Simon Aldazabal atleta izandakua hil zan Etxebarrin, 81 urterekin. Markiñan jaixotakua, gure herriko Klub
Deportibuak iñoiz izan daben atleta onenetakua izan da eta Arrateko igoeriak bere izena hartu dau. 

11999999--XX--11 // 228877.. ZZKKIIAA..

hamar

Bariantiaren 3. fasia, Arrajolatik San Lorentzoraiñokua juango dana,
onartu eban Gipuzkuako Diputaziñuak. Proiektuak 41 millio euroko
aurrekontua daka, hortik sei Bizkaiko Dipoutaziñuak ordaintzekuak.

Euskal Festak gure herrixan antolau zirala ehun urte betetzen zirala-
eta, Udalak erakusketia antolau eban. Hórrekin batera, Antxon Nar-
baizak “1908ko Eibarko Euskal Lore Jokuak” liburua kalerau eban.

Eibarko hiru musika taldek hartu eben parte Deba baillarako Danba-
ka musika lehiaketaren 3. ediziñuan: finalera helduko zan Norman,
Flipin Folk eta Ni _neu. Hikarak azkenian ez eban tokirik izan.

Kutxa eta BBK batzearen kontra egiñ eban Udalak. Moziñua tra-
tatzeko egindako plenuan, PSE-EE izan zan fusiñuaren kontra egiñ
eban bakarra; bestiak alde eguazen eta PP abstenidu egin zan.

22000088--XX--33 // 665500.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Behealdean negozioa dutenetako asko gerturatu ziren Kultura, Errebalgo etorkizunarekin
kezkatuta. Orohar, aurrerago merkataritza gunea egitea nahi dute. / SILBIA HERNANDEZ
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Eusko Jaurlaritzak tabakuaren aurkako legiaren
zirriborrua landu dau, eta bertan azaltzen 
danez, edozein establezimendu itxixetan 
erretzia debekatzia nahi da. Soziedade 
gastronomikuetakuak neurrixaren kontra 
agertu dira, soziedadiak leku pribatuak dirala 
eta ez publikuak esanez.

BBOONNIIFFAAZZIIOO LLAARRRRAABBEE

7777 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Neri begittantzen jata desberdi-
ñak dirala soziedadiak eta taber-
nak. Izan be, bakotxak hartzen
dittuan tokixak dira soziedadiak.
Frontoietan eta halakuetan ondo
ikusten dot debekatzia, baiña
norberan etxian norbera da bere
osasunaren arduraduna.

Zer begittantzen jatzu
soziedadietan erretzia

debekatzia?
PPIILLII GGUUTTIIEERRRREEZZ

6622 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Nik ez dot erretzen, baiña halan-
da be pena pixkat emoten deste
erretzailliek, ezin dabelako edo-
non erre. Hori bai, tartian umiak
badagoz normala ikusten dot ez
erretzia. Neri begittantzen jata
onena erretzailliendako lekua
eraikitzia bestiak izorratu barik
erre ahal izateko.

RRAAUULL RRIIVVAASS

3333 uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Onena erretzailliendako lekuak
egittia izango zan soziedadien
barruan, lekua badago; holan,
erretzailliak ez garanok ez dogu
euren keiak arnastuko. Halanda
be, erretzailliak be errespetatu
egin bihar dira, eta neri ez desta
keiak gehixegi molestatzen. Zai-
lla da ohitturak be aldatzia.

SSOORRAAYYAA FFEERRNNAANNDDEEZZ

4433 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Leku itxixetan erretzia debekatzia
nahiko normala dala begittantzen
jata, izan be, erretzaille pasibuek
eta erretzailliek eurek be bestiek
keiak jasatzen dittugu. Holan, on-
do dago halako lekuetan erretzia
debekatzia, bertan jendia badago
behintzat.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

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

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa
Funeuskadi taldea
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Azittaingo industrialdian
daguan Jaz-Zubiaurre
enpresak ibilbide luzia

daroia brikolajerako zein beste-
lako aplikaziñuetarako eskui-
llak egitten, 1924. urtetik hain
zuzen be. Azken urtiotan, gai-
ñera, enpresa barruan euskeria
bultzateko asmuari jarraittuta,
Euskera Plana ipiñi eben mar-
txan 2007xan eta, horretarako,
taillarrian bertan jardundakue-
kin zeiñ hainbat bihargiñekin
Euskera Batzordia eratu eben.
Euskeria bultzatzeko asmo ho-
rretan laguntzeko, gaiñera,
…eta kitto! Euskara Elkartera
jo eben eta lantalde osuaren
biharraren emaitza nagusixena
datorren astian ikusteko mo-

duan izango da, eguazten
eguardixan, 12.00xetan Porta-
lean egingo daben aurkezpe-
nian: ʻEskuila metalikoen hizte-
gi teknikoaʼ. 

Euskera planaren ondorixua
Fernando Larreategi, Javier

Zubiaurre eta Jose Manuel
Urrutxua enpresako erreferen-
tiak izan dira, bai biharrian zein
euskeriaren erabillerari bultza-
dia emoteko orduan. Euskera
Batzordeko Amaia Alberdirekin
batera, biharra gogotik egin da-
be datorren astian presentauko
daben hiztegixa preparatzeko.
Eurak azaldutakuaren arabera,
“2007xan euskeriaren erabille-
ria bultzatzeko plana onartu eta
segiduan, biharrian erabilleria
bultzatzeko hiztegi teknikuaren
premiñia genkagula ikusi gen-
duan”. Izan be, taillarrian gauza
askori erderaz deitzen jardun
dabe urtiotan eta, horregaittik,
gauza bakotxarendako euske-
razko berba egokixa topatzia
zan lantalde honek bere burua-
ri ezarri zetsan lehelengo egin-
biharra. Horretarako, eskuillak

sortzeko prozesua goittik behe-
ra aztertzen, berbak eta esa-
moldiak baten, kontrastatzen
eta ekarpenak egitten pasau
dabe azken urtebetia. 

Produkziño-moduari 
egokitutako hiztegixa

Larreategi, Zubiaurre eta
Urrutxua astero batzen ibilli di-
ra, 2008ko hasieratik udara bi-
ttartian. Eurak diñuenez,
“Eduardo Zubiaurrek planteau
zeskun holako zeozer egittia,
geu erdi libre, jubilatzekotan
genguazen, haren aitta be eta
holan sartu giñan honetan”.
Emon eben lehelengo pausua,
biharra antolatzeko modua sor-
tzia izan zan.

Larreategik eta Urrutxuak
azaldu deskuez hiztegixa osa-
tzeko biharraren nundik nora-
kuak: “Hiztegixa esku artian
hartuta, arloka antolatu dogula
ikusi leike. Horretarako, tailla-
rrian eguneroko jardunian segi-
tzen dogun prozesuari begiratu
eta horretan oiñarrittu gara, es-
kuilla sortzeko emoten diran
pausuetan, pauso bakotxian

erabiltzen diran berben zerren-
dia osatu eta lantzeko”. 

On-line konsultatzeko 
aukeria

Hiztegixak hiru atal nagusi
dakaz: gaztelera-euskeria arlo-
ka, lau azpiatalekin (lehen-
gaiak, fabrikaziño-prozesua,
produktua eta aplikaziñuak),
gaztelera-euskeria, alfabetikoki
eta euskera-gaztelera. Hiztegi-
xa egitten jardun dabenen ber-
betan, “taillarrian erabiltzeko
moduko hiztegixa da, barruko
jendiarendako aproposa, baiña
edozeiñek erabiltzeko moduko
hiztegixa da”. Paperian ez eze,
enpresaren webgunian (www.
jaz.es) euskeriari eskindutako
txokuan on-line konsultatzeko
moduan dago hiztegixa.

Larreategik eta Urrutxuak di-
ñuenez, “hiztegixa egitteko or-
duan meritorik haundixena Ja-
vier Zubiaurrek euki dau. Berak
betidanik euki dau interes bere-
zixa euskeria bultzatu eta in-
dartzeko. Goguan dakat Eus-
kaltzaindiak 50eko hamarka-
dan Eibarren egindako billera

Berba egitteko orduan
sarrittan kostatzen jaku
gauza zihetz bateri 
deitzeko berba egokixa
topatzia, oindiok 
gehixago gauza 
teknikuen gaiñian 
jarduten dogunian. 
Eibarko taillarretan 
ofizio bakotxari lotutako
berba-zerrendia 
aberatsa da 
eta horretako asko 
jasota geratu dira, 
hainbat euskaltzaleren
biharrari esker. 
Eta datorren astetik 
aurrera 
Jaz-Zubiaurreren 
‘Eskuila metalikoen 
hiztegi teknikoa’ batuko
jakue aurretik 
kaleratutako hiztegixeri.

EEsskkuuiillaa mmeettaalliikkuuaakk 
bbaaddaakkee eeuurreenn hhiizztteeggiixxaa

Fernando Larreategi, Amaia Alberdi eta Jose Manuel Urrutxua
JAZ Zubiaurreko euskera batzordeko kidiak.



batendako ponentzia zelan ida-
tzi eban eta publikau egin ze-
tsen. Hiztegi honekin biharrian
hasi giñanian, Javierrek hiztegi
pillua hartu eta guk sortutako

berben zerrendarako itzulpen
egokixaren billa jarduten eban
eta hortxe etortzen jakun hu-
rrengo billerara, demaseko lis-
tiakin. Gero danon artian berak

emondakuetatik egokixenak
aukeratzen genduazen”. 

Euskera planaren barruan
Hiztegixa kaleratu aurretik,

Serafin Basauri euskaltzaliak
eta …eta kitto! Euskara Elkar-
teko Maider Aranberrik gainbe-
giratu dabe biharra. Horrez
gain, hiztegixaren osaketa-pro-
zesuan …eta kitto! Euskara El-
karteko normalizaziño arloko
arduraduna dan Ainara Labado
aldamenian euki dabe. Izan be,
Labadok enpresaren euskera
planaren diseiñu eta garape-
nian dihardu biharrian hasiera-
tik. Berak esplikau deskun mo-
duan, “lehelengo eta behiñ tai-
llarrian euskeraren erabillera-
ren gaiñeko diagnostikua egin
zan eta, daguazen bihargiñen
artian motibaziño haundixa
eguala ikusitta, pauso batzuk
emon genduazen: barruko ro-
tulaziñua euskeraz ipiñi, euske-
ra batzordia eratu genduan,
euskera klasiak egon dira, oin-
txe hiztegixa kaleratu dabe eta
etorkizunian be gauza gehixa-
go egitteko asmua badake”. 

Edozelan be, herriko indus-
triaren aberastasunaren beste
adibide bat da hauxe: produkzi-
ñua aurrera etaratziarekin kon-
formau barik, geure hizkuntzari
bultzadia emoteko be biharrian
dihardute taillar batian baiño
gehixagotan.

9GEURE
GAIA

...eta kitto! 09/X/2
692 zkia.

FFEERRNNAANNDDOO LLAARRRREEAATTEEGGII EETTAA JJOOSSEE MMAANNUUEELL UURRRRUUTTXXUUAA
- Tallarrian urte mordua
emon dozue biharrian. Zer
erabilli dozue gehixago,
euskeria ala gaztelera?

Honek (Fernandorengai-
ttik) beti erabilli izan dau
euskeria, baiña egixa esate-
ko jende gehixenak gaztele-
ria erabilli izan dau beti, hi-
ruzpalau lagun kenduta.
Geure ahotan Eibarko tailla-
rretan sarri-sarri entzun eta
oindiok be entzuten diran
berba asko erabilli doguz,
armagintzan-eta erabillittako
batzuk ixa-ixa lokalismuak
dirala esan geinke: ʻbarau-
tzaʼ, ʻardatza  ̓ eta holakuak
danak ezagutzen dittugu,
baiña gure arlokueri deitze-
ko ez genkan nora jo.
- ʻEskuilla  ̓barik, Eibarren
ʻzepillua  ̓esango dabe as-
kok.

Bai, baiña hiztegixa egi-
tten hasi eta gauza kurio-
suak be topau dittugu. Esate
baterako, geuk ʻcepilleríaʼ
berbia urtietan erabilli dogu,
baiña hiztegixetan hori zelan
euskaratu billatzen jardun
dogunian ikusi dogu ez da-
guala holako berbarik gazte-
leraz (barriak). 

“Ezagutzen ez genduazen
berba askorekin 
egin dogu topo”
- Hiztegixa egitteko biha-
rrian jardun dozuen bittar-
tian be zeozer ikasiko zen-
duen, ezta?

Bai, gauza asko ikasi eta
denporan erabilli bariko ber-
ba asko be freskatu egin di-
ttugu. 
- Hiztegixa bihargiñen ar-

tian banatzia da zeuen as-
mua?

Bai, holan egittia pentsau
dogu. Danak ez dabe bapa-
tian hiztegixa hartu eta eus-
kerazko berbak erabilliko,
baiña noizbaitten kuriosida-
dia dakanak hortxe eukiko
dau hiztegixa, konsultatzeko.
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teen-
ajea

- Zein ikastaro eskaintzen di-
tuzu Orbeako kiroldegian?

Uretako ikastaroetan ibiltzen
naiz ni. Horrela, aquafitness
(uretako ariketak bizkortzea,
kardiologia… lantzeko), aqua-
running (korrika egitea uretan),
aquatlon (aquafitness eta aqua-
running batzen dituena), aqua-
salud (pertsona nagusientzako
zuzendua), 0. eta 1. mailako ige-
riketa ikastaroak eta umeentza-
ko igeriketa ikastaroak eskain-
tzen ditut. Bestetik, sorosle be-
zala ere egoten naiz igerilekuan.
- Nolakoa izan da ikastaro
hauekiko jendearen harrera?

Esan daiteke badagoela jen-
dea, baina iraila nahiko lasaia
izan da eta ez da hainbeste jen-
de hurbildu. Izan ere, jaiak zirela-
eta, kurtsoaren hasiera, jendea
lanera bueltatzea… gauza asko
hartu behar dira kontuan eta ho-
riek izan daitezke arrazoiak. Ha-
la ere, poliki-poliki ari da gero eta
jende gehiago hurbiltzen.
- Nola ikusten dituzu Orbea-
ko kiroldegiko instalazioak?

Oso ondo daude. Berria izan-
da, berriak diren ia gauza guz-

tiak bezala oso ondo dago; ige-
rilekua, adibidez, zoragarria da.
Hemen ikastaro asko eskain-
tzen dira, baina oso lasaia da
ibiltzea; ez da Ipuruako kirolde-
giko kaosa bezalakoa. Eta, zen-
tzu horretan, Orbeako kirolde-
giaren irekierak Ipuruakoa arin-
duko du. Bestetik, gure ikastaro
eta abarretarako ditugun mate-
rialak oso ondo daude.
- Noiztik zabiltza monitore
bezala lanean?

Klaseak ematen urte bat da-
ramat, baina aurretik 3 urte
egon naiz sorosle lanean.
Nahiago ditut klaseak ematea,
aktiboagoa da sorosle bezala
egotea baino, izan ere, hortan
nahiko aspertzen naiz. Hobe
nago klaseak ematen, baina
gauza biak tartekatzea izango li-
tzateke egokiena niretzat.
- Zer da lan honetaz gehien
gustatzen zaizuna?

Jendearekin erlazionatzea.
Adin eta mota guztietako jen-
dearekin dut harremana eta
oso gustuko dut. Gainera, ber-
ba egitea asko gustatzen zait,
berba asko egiten dut.

“Onena jendearekin
erlazionatzea da”

Orbeako kiroldegiaren sorrerarekin batera, herrian

hainbat eta hainbat kirol-ikastaro berriz gozatzeko

eskaintza zabaldu da. Bai uretan, bai uretatik kanpo,

Orbean kirola egiteko modu asko daude. Uretako

ikastaro horietariko batzuen gidaritzapean 21 urteko

Arantxa Marcos dago.

ARANTXA MARCOS, kirol monitorea:

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAA--

Eginkizuna:…eta kitto! Astekaria banatzea
Eskaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

Izena emateko deitu 943 20 09 18 telefonora 
edo pasatu gure bulegoetatik

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
☎☎ 994433 1122 7744 1155

Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Albaitari Zentroa – Lora eta landare natural   
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

SSaann JJuuaann,, 11 Tel. 994433 2200 3333 2299

LORADENDA
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Nolakoa izango da Gi-
puzkoa 20 urte barru?
Nolakoa izatea nahiko

zenuke? Galdera horiek egin-
go dizkiote Elhuyar Aholkulari-
tzakoek 16 eta 24 urte bitarte-
ko 500 bat gazteri. Gazteek
etorkizunaz duten irudia eza-
gutzea da Elhuyar eta Gipuz-
koako Foru Aldundiaren nahia,
eta horretarako ipini dute mar-
txan G+20 proiektua.

Gipuzkoako gazteek Gipuz-
koan nola bizi nahi duten
hausnartuko du Elhuyarrek,
eta hori lortzeko bideak propo-
satu. Horretarako, parte har-
tzeko prozesuak antolatuko di-
tuzte. Batetik, ikastetxeetan
bertan 16-18 urte bitarteko 300
gazterekin egingo dute lan
urrian hasita; eta, bestetik, El-
huyarreko teknikariek 19-24
urte bitarteko 200 gazterekin
saioak egingo dituzte eskual-
dez eskualde, 20 laguneko tal-
deetan banatuta eta azaroare-

kin batera hasita.
Eskualdez es-

kualde antolaturiko
saioak guztiz ire-
kiak dira. Gainera,
emaitzak anitzak
izateko, partehar-
tzaileek ere hala
izan beharko dute,
anitzak. Prozesua
amaitutakoan, bes-

tetik, emaitza guztiak argitara-
tuko dira, Gabonen bueltan,
gazteek parte hartuko duten
ekitaldi batean. Informazio
gehiago www.estrategiag20.net
webgunean edo g+20@elhu-
yar.com helbidera idatziz.

VIII. Zernola Olinpiada abian
Elhuyar Fundazioak, beste-

tik, zientzia eta teknologiaren
VIII. Zernola Olinpiada jarri du
martxan, www.zernola.net ata-
riaren bitartez. Euskal Herriko
DBHko 1. eta 2. mailako ikas-
gelei dago zuzenduta, eta urria
eta apirila bitartean egingo da.
Izena emateko epea zabalik
dago www.zernola.net webgu-
nean bertan.

Olinpiadan parte hartzen du-
ten ikasgelek zientzia eta tek-
nologiaren gaineko bost proba
gainditu behar dituzte. Gela
bakoitzak blog bat izango du,
eta hor zintzilikatu behar dituz-

te proben ebazpenak. Lehen
postuan sailkatzen den ikasge-
lako ikasleak Senda Viva natu-
ra-parkera joango dira egun bi
pasatzera; bigarren sailkatuta-
ekoek Espejoko aterpetxean
egingo dute egun biko egonal-
dia; hirugarrenek Arabako So-
bron ibaia esploratuko dute;
eta laugarren eta bosgarren
sailkatutakoek egun-pasa
egingo dute Adoaingo Uraren
Interpretazio Zentroan eta bizi-
kletan ibiliko dira Leitzarango
bailaran barrena.

Lehen proba urriaren 26an
argitaratuko da, eta parte har-
tzen duten ikasgelek ia hilabe-
teko epea izango dute ebazte-
ko. Zernola Olinpiadaren hel-
burua gazteei zientzia eta tek-
nologiarekiko zaletasuna piz-
tea, talde-lana eta sormena
sustatzea eta, era berean, tek-
nologia berrietan trebetasuna
harraraztea da.

Elhuyar eta Gipuzkoako
Foru Aldundiaren 

ekimenez, herritarrek 
Gipuzkoa 20 urte barru

nola ikusten duten 
jakiteko proiektua 
jarri dute martxan. 

Horretarako, gazteak
oso kontutan hartuko 
dituzte, eurak izango
baitira 20 urte barru 
lurraldean norabidea 
zehaztuko dutenak.

GAZTE
KITTO

Gipuzkoa 2029. 
Nolakoa nahi duzu?

TABERNABIDEBARRIETA, 1

O H A R R A :  a u t o b u s - t x a r t e l a k  h a r t z e k o  
A Z K E N  E G U N A u r r i a k  1 4  ( a s t e a z k e n a )

AUTO
BUSak
irteera: 
09.30etan, 
Ego Gainetik
itzulera: 
19.30etan
prezioa: 9 euro ANTOLATZAILEAK:

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

ETXARRI-ARANATZEN

16
Elgoibarko Izarra Kultur Elkarteak amatasun-baja 
betetzeko “Gurean Bai” proiekturako EEUUSSKKAARRAA 
TTEEKKNNIIKKAARRIIAA behar du. ESKATZEN DA: Euskara maila 
altua eta informatikan ezagutza. CURRICULUMA
bidaltzeko azken eguna: urriak 9 (ostirala).

Informazioa:
Elgoibarko Izarra Kultur Elkartea
Ubitarte 4-behea   20870 ELGOIBAR      
Tel.: 943 74 17 46 (Amaia)
gureanbai@elgoibarkoizarra.com



Betidanik izan dute gustu-
ko bidaiatzea Hiartek
eta Ikerrek, baina 2007-

an erabaki zuten epe luzeko bi-
daia bat egitea: munduari buel-
ta urtebetean. “Munduari bira
emateko hegazkin txartelen
berri izan genuen, eta bai mai-
la pertsonalean, bai profesio-
nalean, momentu egokia zela
ikusita, bidaia prestatzeari ekin
genion”. 3.000 bat euro kostatu
zitzaien txartelak, 20 hegaldire-
kin 4 kontinentetan zehar urte-
betean.

Nondik nora jo, eta noiz, izan
zen lan neketsuena. “Txartelak
eskatzen dizu bidaian egingo
dituzun geratzeak zehaztea,
eta hor konturatzen zara zein
motza den urtea asteak zenba-
tzean”. Bestetik, herrialdeetako
sasoi eta klimak ere kontuan
hartu behar zituzten. “Zeelanda
Berria eta Hego Amerikara,
adibidez, hango udan joan nahi
genuen, eta Indiara neguan”.

Hego Ameriketatik hasita
(Argentina, Bolivia, Txile, Pe-

ru), Zeelanda Berria, Australia,
Japonia, Txina, Hego-Ekialde
Asiatikoa, Nepal eta India guru-
tzatu zituzten etxera bueltatu
aurretik. “Gauza asko eta asko
utzi behar izan genituen kan-
po”, baina ezin izan ziren dene-
ra iritsi. “Toki bakoitzeko kultura
eta bizimoduan gehiago sakon-
tzea nahi izango genuke, baina
herrialde askotan egon ginen,
kultura ezberdin asko ezagutu
genituen eta bakoitzetik zati
handi bat jaso genuen. Hori
zen gure asmoa”.

Esperientzia pertsonal 
zoragarria

Paisaia ikusgarriak, toki mi-
resgarriak eta txoko zoraga-
rriak deskubritu zituen bikoteak
bidean zehar, baina horrekin
baino, bidaiak eurengan, euren
barrualdean izan zuen eragina-
rekin geratzen dira. “Esperien-
tzia pertsonal zoragarria izan
zen, ekarpen handikoa. Zure
buruarendako denbora gehia-
go daukazu, tokian tokiko kul-
turan eta baita zure barrenean
ere hausnartzeko aukera han-

diak dituzu. Munduko leku ez-
berdinek beharrean, esperien-
tziak markatu gaitu gehiago”.
Horrela, bidaian aurrera egin
ahalako bizipenaz gain, “bakoi-
tzaren barne-eboluzioa dago”

Urtebetean munduko pertso-
na asko ezagutzeko aukera
izan zuten Iker eta Hiartek, bai-
na asko badaude pasadizo bi
gogo onez gogoratzen dituzte-
nak. “Vietnamera heldu ginene-
an, bapatean, bikote bat eus-
karaz berba egiten ikusi ge-
nuen. Andoaingoak ziren. 6 hi-
labetetan inor euskaraz berba
egiten entzun gabe geunden!”.
Bestetik, “Hego Amerikan ale-

maniar batzuk ezagutu geni-
tuen 3 astetan zehar eta gure
ibilibide antzekoa egin behar
zutenez, Indiara heltzen gina-
nerako berriz batzeko gelditu
ginen. Orduan, Indiara heltze-
an, eurekin batu eta txikitako
lagunak izango balira bezala
agurtu genituen”.

Fantasiazko zerbait
Urte bidaiari baten ostean,

azkenik, etxera bueltatu behar
ziren. “Ez zitzaigun oso gogorra
izan, hasieratik mentalizatu gi-
nelako urtebetean bueltatu be-
har ginela. Gainera, guretako ez
ziren oporrak izan, beraz ez ge-
nuen inolako sindromerik eduki.
Hala ere, askotan pentsatu ge-
nuen: ʻHau amets bat da, ipuin
bat, lan egin gabe gabiltzalako
eta abar. Fantasiazko zerbaitʼ”.
Euren herria eta ohiturak faltan
botatzen zituzten, “eta bidaietik
ekarritako ʻbegi  ̓horrek manten-
tzea nahi izan genuen, bakoi-
tzaren lana da hori, baina he-
mengo bizitzara berehala mol-
datzen zara zure jatorria hau
delako”. Hala ere, hemendik
kanpo bidaiatzeko mitoa apurtu
dute Hiart eta Ikerrek. “Jendeak
horrelako bidaia bat egiteko ani-
matzea da gure nahia, nahi
duenak egin dezake, erreza da
eta guztiz gomendagarria. Gu-
rekin kontaktuan ipintzea dauka
informazio gehiago nahi due-
nak”. Horrela bada, munduaribi-
ra@gmail.com helbidera idatzi
edo euren bloga bisitatu:
www.blogak.com/munduaribira.

BIDAIAK12

Denbora luzean 
bidaiatzeko
momentua zela ikusi
zuten Hiart Zugasti
eta Iker Lazpitak.
Aurretik aurreztutakoa 
xahutzeko momentua.
Plana egin, ibilbidea 
zehaztu, motxila 
hartu eta mundua 
euren gain hartu zuen
urte batez bikote
honek. Esperientzia 
harrigarriz beteriko
urtea.

Munduari 
bira 

urtebetean
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sagardotegi laguntzaileak:

Urriak 3
zapatua
Urriak 3
zapatua

EEttoorrrrii ttxxoottxx eeggiitteerraa
SSaaggaarrddoo EEgguunn eerraallddaattuuaa bbiizzii iizzaannggoo dduugguu 
bbiihhaarrkkooaann.. IIaazzkkoo eetteennaallddiiaarreenn oonnddoorreenn,, 
oorraaiinnggooaann bbeerrrriittaassuunn aasskkoorreekkiinn ddaattoorr EEgguunnaa..
SSaaggaarrddooaa eeggiitteekkoo eerraabbiillttzzeenn ddiirreenn ttrreessnnaakk 
iikkuusstteekkoo eettaa pprroodduukkttuuaakk ddaassttaattzzeekkoo aauukkeerraa
iizzaannggoo dduugguu.. GGooiizzeeaann ttoollaarreeaa iizzaannggoo ddaa
iikkuusskkiizzuunn eettaa ssaaggaarrddoo ddaassttaakkeettaakk aarrrraattssaallddeeaann
iizzaannggoo dduu jjaarrrraaiippeennaa.. TTookkii aasskkoottaakkoo ssaaggaarrddooaa
iizzaannggoo ddaa,, ggaaiinneerraa;; kkoonnppaarraazziiooaakk eeggiitteekkoo uunnee
aapprrooppoossaa iizzaannggoo dduugguu,, bbeerraazz..
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AENOR-EN ZIURTAGIRIA 
LORTU DUEN BAKILAU 

SEKTOREKO 1. ENPRESA
Albitxuri Poligonoa 1A-1I
Tfnoak: 943 74 45 81 - 01

Faxa: 943 74 09 62
20870 ELGOIBAR

Bakarrik AMUKO BAKILAU 
BASATIArekin egindakoa

bacalaosalkorta@bacalaosalkorta.com
www.bacalaosalkorta.com

OKINDEGIA

ERMUAN ETA EIBARREN

22..000000 lliittrroo
ssaaggaarrddoo
EEiibbaarrrreenn

Aurtengo egitaraua 11.30etan hasiko da, Urkizun.
Pantxika astuak 400 kilo sagar eramango ditu 
Untzagaraino, Musika Eskolako trikitilarien doinuaz 
lagunduta. 12.00etan aurtengo edizioko omenduek
txotxa zabaldu eta sagarrak botako dituzte tolarera.
Ondoren, sagarrak matxakan txikituko dira eta, 
prentsatik pasa eta gero, muztioa edateko aukera
izango da. Omenduek (Eibar KE ordezkatuko duten
Roberto Cuevas, Carlos Ruben eta Asis Peña
jokalariek) bi botila zabaldu ondoren, hasiko da jaia.

tolarea da berritasuna

1993an antolatu zen lehenengo Sagardo
Eguna Eibarren eta, iazko etenaldiaren 
ondoren, indarberrituta ekingo dio                          

...eta kitto!-k. Jendeak ondo igarri zuen
iazko hutsunea eta antolatzaileek beste
tokietan egiten dutena aztertu dute;

horrela, Aste Santutik hona, Orereta, 
Usurbil, Gros, Donostia eta Aramaioko 

Sagardo Egunetan izan dira. Bertan jasotako 
informazioa eta eskaini izan duten 
laguntasuna eskertu beharra dago eta, 
azpiegiturarako eskainitakoaren artean, 
kokatu behar dugu ere tolarea Oreretako 
lan-taldeari esker izango dugula.

ohiturari eutsiz

Tolarearen 
berritasunarekin 
batera, pintxoetan
oraingoan bakailao
tortilak ere 
zerbitzatuko dira eta
euskal gozogintza
erosi ahal izango da.
Edozer kontsumitu 
aurretik, tiketak hartu
beharko dira, 
edalontziak ere 
ondoren jasotzeko.
Goizean hiru postu
egongo dira tiketak
saltzeko 
eta arratsaldez lau.

pintxo
gehiago

elkarte gastronomikoekin elkarlanean
Herriko elkarte gastronomikoak egiten duten lanaz jabetuta, ...eta kitto! eurekin elkarlanean hasi
da eta oraingokoa da lehenengo emaitza. Pare bat bilera egin eta gero, oso jarrera ona erakutsi
zuten eta bost elkarteko kideek jardungo dute sukalde lanetan. Untzagan izan beharrean,
sukalde-lana Kamarroak, Botellín, Untzaga eta Baten-Bi soziedadeetan egingo da:
euretako bitan bakailao-tortila egingo dute eta beste bitan txorizo egosia. Horrez gain,
Peña Txinberan prestatuko dute Sagardo Egunaren antolaketan eta beharrean jardundako
80 lagunetik gorakoendako afaria. Eskerrik asko guztiei emandako erraztasunengatik. 
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Gipuzkoatik 12:
Arizia
Artola 

Iruin-Astiazaran 
Bereziartua 
Gartziategi 

Isastegi 
Mina 

Oialume Zar 
Otsua-Enea 

Txindurri Iturri 
Rezola 
Zapiain

Bizkaiatik:
Axpe

Arabatik:
Iturrieta-Trebiñu

Nafarroatik: 
Larraldea

Lapurditik:
Txopinondo

Kantabriatik:
El Muro-El Ti Sidru
Asturiasetik bi: 

Cortina 
Menéndez
Galiziatik:
Manzanova

20 
sagardotegi

GOIZEZ ARRATSALDEZ 
12.00etatik 13.30etara 18.00etatik amaiera arte

BI TIKET KLASE IZANGO DIRA:
5 eurokoa (edalontzia, zapia, pintxoa eta nahi beste sagardo)
1ʼ5 eurokoa (pintxoa: bakailao tortila, txorizoa edo gaztaia) 

Euskal gozogintza erosteko aukera ere izango da, Mallabiko Mañe baserriaren bitartez

JJuuaann GGiissaassoollaa,, 44 UUrrkkiizzuu,, 1166

TTffnnooaa.. 994433 220022 995544   MMoobbiillaa.. 663399 998844 332211

UNTZAGAN
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MMEENNDDEEAAKK EETTAA MMEENNDDEEAAKK di-

ra sagarra gure kulturan txerta-

tuta dagoela. Inguratzen gai-

tuen paisajea marraztu digu

eta, tresna eta behar zehatz

batzuk garatzeaz gain, gastro-

nomia berezia ekarri digu eta

gure herriaren bizitza moldea-

tu ere bai. 

Beste fruitu batzuekin bate-

ra, intxaurra edo gaztaina ho-

rren lekuko, udazken hasieran

batu eta ganbararako bidea

hartu ohi du. Han bilduta egon

ondoren, fruta moduan, erre-

ta, konpota gisa, mermelada

eginda... hainbat irteera izan-

go du produktuak, sagardoa

egitea euretako bat izanik.

Sagardoa izan da gure base-

rrietan gehien kontsumitu izan

den edarietako bat. Edozein

ospakizunetarako, afari-me-

riendak egiteko... auzolanean

egindako beharrak amaituta,

barrikote ospetsuaren prota-

gonista izan da. Pittarra edo

sagardo urtua ere betidanik

egin izan ohi da baserrietan,

baina horren salmenta debe-

katua zegoen. 

Orain dela gutxira arte, Eus-

kal Herriko zazpi probintzietan

egin da sagardo asko; gaur

egun, baina, Gipuzkoak hartu

du sagardo produkzioaren ia

protagonismo osoa. Bizkaiak,

Arabak, Nafarroak eta Iparral-

deak, neurri txikiagoan bada

ere, badihardute sagardoa egi-

ten; eta ez dira gutxi euren ur-

teroko produkzioari eusten

dioten baserritarrak, kalera

atera beharrean euren kontsu-

mo propiorako bada ere.

Euskal Herrian sagarraren

muztioaren fermentazio edo

hartzidura naturaletik ateratako

edaria da sagardoa, filtrazio ba-

rik egindakoa. Eta sagardo ba-

koitzaren ezaugarriak sagar mi-

katz, garratz eta gozoen arteko

nahasketa egokitik etorriko da.

Baserri batzuk euren tolare

propioa izango dute eta beste

batzuk hara eramango dituzte

sagarrak muztioa egin eta eu-

ren barriketan fermentatu edo

irakiteko. Sagardotegiak hiru

solairu izaten zituzten: goiko-

an, ganbaran, sagarrak biltzen

ziren eta matxakarekin birrin-

du; erdikoan tolarea edo pren-

tsa zegoen; eta behekoan ku-

pelak zeuden.

Horietako baserri batzuk el-

kartzeko eta dibertsioan jardu-

teko gune bihurtu ziren; ber-

tan gizonezkoak batzen ziran

berba egin, boloetan eta kar-

tetan jardun, gaztainak sardi-

na zaharrekin jan eta sagardoa

pitxer edo txarroetan edateko.

Hori bai, bertsoak botatzea

ahaztu gabe!

Salmenta sistema ohikoena

txotxa zen. Kupelak txorrota

zuten eta mostradore atzean

zegoenak zerbitzatutako txa-

rro bakoitzeko kobratzen

zuen. Txarro horiek hainbat

neurritakoak izaten ohi ziren:

pitxerra (azunbre bat); pitxer-

dia (litro bat); pititerdi edo txo-

pina (litro erdi); txikia (litro

laurdena); eta txikierdi (litro

zortzirena).

Gaur egun, sagardotegiak

jendea elkartzeko eta diber-

tsioan jarduteko guneak iza-

ten jarraitzen dute, ospe

handia hartu duten euren

sagardotegiko menua eta

txotxarekin. Eta sagardoa-

ren kultura berreskuratzen

doa Euskal Herri osoan. Gu-

re tradizioei eutsiz, gure

identitate propioari ere eus-

ten diogulako; horregatik

bakarrik bada ere, sagardoa

gure patrimonio ekonomiko

eta kulturalaren parte kon-

tsideratu behar dugu.

SAGARDO
EGUNA
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SSaaggaarr--lluurrrraa
ddaa gguurreeaa
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- Nolatan egingo duzue Usar-
tzako erromerian ibilitakoen
bazkaria?

Gure artean berbetan ibiltzen
ginen beti ea noiz egingo ge-
nuen bazkari edo horrelakoren
bat. Horrela, behin eta berriz ai-
patzen zidaten zita antolatzeko
eta horrela egin dut. Krabelin ho-
telera jo, hango Mireiarekin ber-
ba egin eta urriaren 4ean bazka-
ria egitea posible zela aipatu zi-
dan. Tamalez, gauzak nahiko
presaka egin direnez, ez nintzen
ohartu domekan Aginagako
jaiak direla eta bertan hainbat ki-
rol-proba eta abar egingo direla,
beraz, jende asko ezin izango
da bazkarira etorri, 40 bat per-
tsona kalkulatzen dut nik. Beste-
tik, Kilometroak ere ospatzen da
eta zita horrek ere jendea era-
mango du hara gure bazkaria-
ren kaltetan. Hala ere, 40-50
pertsonek izena eman dute baz-
karirako eta giro ederra izango
dugula ziur nago. Bazkariaren
ostean erromeria egongo da
musika eta dantzarekin, eta Nar-
baiza bertsolariak zer esan ere
izango du.

- Aurretik egin al duzue Usar-
tza erromerian ibilitakoen baz-
kari edo bilerarik?

Entzuna dut aurretik norbait
aritu zela horrelako gauzaren
bat antolatzen eta egin zela, bai-
na hau da nik antolatzen dudan
lehena.
- Nola hartu du erromerian ibi-
litako jendeak ideia?

Harridura eta poztasunarekin.
Pentsa, Elgoibar inguruko jen-
dea ere etorriko da, San Pedro
eta San Lorentzotik.
- Nola antolatzen zen errome-
ria?

Gogoratzen dut Txominek
izaten zuela erromeria antola-
tzearen ardura. Dena dela, erro-
meria ez da beti Usartzan egin,
izan ere, Gerra Zibilaren aurre-
tik Kalamuako zelaian egiten
zen. Bertara gaztaina sortak eta
abar eramaten ziren, eta han
egiten zuten erromeria. Ondo-
ren, Gerra ostean, Usartzan an-
tolatzeari ekin zioten. Horrela
1970. hamarkadara arte.
- Zein oroitzapen daukazu
Usartzako erromeriaren gai-
nean?

Gogoratzen dut 100 bat lagun
biltzen ginela Usartzan. Arrate
Balle, Gorosta Balle, Mandiola
Balle, Aginaga Balle, San Pedro
eta San Lorenzoko jendea etor-
tzen zen, besteak beste. Gogo-
ratzen dut, baita ere, bazegoela
baten bat zaldian etortzen zena.
Usartzako zelaian biltzen ginen,
askaria egiten genuen, jokuan
aritzen ginen eta musikarekin
dantzan gero. ʻKalabaza  ̓ asko
jaso genuen bertan (barreak),
orain ligatzeko kontuak erraza-
goak dira. Domekaro arratsalde-
ko 19.00etatik 23.00etara ego-
ten ginen han, orduan ez zen
gaupasarik egiten.
- Zergatik laga zitzaion, bada,
erromeria egiteari?

Poliki-poliki gauzak aldatu
egin ziren, gizartea aldatzen jo-

an zen eta erromeriara joateko
ohitura desagertzen. Dantza-
aretoetara joaten hasi zen jen-
dea eta, kotxeen presentzia
gero eta handiagoa zenez, eu-
rentzat errazagoa zen alde ba-
tetik bestera mugitzea eta ez
ziren hainbeste geratzen erro-
merian. Horrela, batzuk erro-
meriaz erromeria ibiltzen ziren,
herri batetik bestera, baina ga-
nora barik. Batean eta bestean
aspertu egiten ziren, beraz,
erromeriekiko interesa galdu
eta dantza-aretoetara joateko
ohitura gailendu zen.
- Posible ikusten duzu orain
Usartzan egiten zenaren an-
tzeko erromeriarik egitea?

Zaila ikusten dut, gauzak asko
aldatu direlako. Jendeak, batez
ere pertsona gazteek, beste ohi-
tura batzuk ditu eta erromerien
kontua ez da euren buruetan sar-
tzen. Hala ere, badaude lekuak
non erromeriak egiten diren, Aia
edo San Salvadorren, adibidez.
Agian ez dira astero-astero egi-
ten, baina bai sarritan. Dena de-
la, gaur eguneko erromeriak ez-
berdinak dira. Bertan biltzen diren
gehienak nagusiak dira, gazteek
ez daukate kultura hori. Gainera,
badago trikitixa maneiatzen duen
gazterik? Egongo da baten bat,
baina lehen denok genekien,
nahiz eta nahiago genuen dantza
lotuan ibili.

Usartzako erromerian egoten zen jai-giroa 
gogoratzeko bazkaria egingo da domekan Krabelin
hotelean. Urteetan zehar egindako erromeriaren
oroitzapen gozoak ditu Jose Mari Sologaistua 
‘Zestero’-k eta bera aritu da bazkariaren 
antolaketan. Musika, dantza eta bertsoak, 
printzipioz, ez dira faltako.

““KKaallaabbaazzaa aasskkoo jjaassoottzzeenn ggeennuueenn eerrrroommeerriiaann””
JOSE MARI SOLOGAISTUA, `ZESTERO’:

Orain dela urte batzuk egindako erromeriaren irudia, Usartzako jatetxearen kanpo aldean.
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HILABETE HONETAN HASI-
KO DA ERE HELDUEN XAKE
DENBORALDIA, GIPUZKOA-
KO BAKARKAKO TXAPEL-
KETEKIN, baina eurei aurrea
hartuz hilaren 5ean martxan
ipiniko da Xake Eskolaren ikas-
turtea. Astelehen eta eguene-
tan emango dira klaseak, iazko
moduan 17.00etatik 18.30eta-
ra; hori bai, oraingoan Klub De-

portiboaren egoitzan (T. Etxe-
barria, 16 - 1. solairua). Esko-
larteko txapelketetan, Kutxako-
an eta beste hainbat ekintzatan
parte hartzeko aukera izango
dute aurte ere Eskolan izena
ematen dutenek. Informazio
gehiagorako, 680228878 tele-
fonora deitu dezakezue edo
xakea@deporeibar.com helbi-
dera idatzi.

Astelehenean hasiko dira 
Xake Eskolako klaseak

ASTELENA FRONTOIA EX-
POADINTSU AZOKAK OKU-
PATZEN DUELA-ETA, KLU-
BEN ARTEKO TORNEOKO
PARTIDUAK IPURUA KIROL-
DEGIAN JOKATUKO DITUZ-
TE asteburu honetan Deporti-
boko ordezkariek. Bihar,

17.00etatik aurrera, jubenil
mailan Agirresarobe-Erik biko-
teak Idiazabalgo ordezkariek
osatutakoari egingo dio aurre
eta, seniorretako buruz-buruko-
an, Bengoetxeak Hernaniko or-
dezkaria izango du aurrez-au-
rre; etzi, bestalde, 11.15etan,

Etxaniz-Egaña eta Az-
peitiako bikotea izango
dira, nor baino nor.

Asteburuan jokatuta-
ko partiduetan, Larrauri-
Andonegi kadeteek eta
Etxaniz-Egaña senio-
rrek galdu egin zituzten
Astelenan jokatutako
euren partiduak, Bengo-
etxeak Bergaran Mugu-
ruzari 13-22 irabazten
zion bitartean.

Xake Eskolakoek hainbat sari irabazi dituzte aurreko ikasturteetan.

GAUR EGUN MUTRIKUN BIZI DEN INIGO AGIRRE EIBARKO
ATLETAK MARKA BERRIA EZARRI ZUEN ASTEBURUAN joka-
tutako Mutrikuko XII. herri-krosean. Guztira, 128 parte-hartzaile
izan zituen proban, 35 minutu eta 42 segundo behar izan zituen
Agirrek helmugara
iristeko; emakumee-
tan, berriz, Olatz Ga-
bilondo azkoitiarra
izan zen onena, 45
minutu eta 57 se-
gundoko denborare-
kin. Proban omenal-
dia egin zitzaion
Ohiane Kortazarri,
mendi-ibilaldietan
eskuratutako hain-
bat titulurengatik.

Iñigo Agirre eibartarrak marka
egin du Mutrikuko herri-krosean

Kluben Artekoko pelota partiduak 
Ipuruan jokatuko dira asteburu honetan

Agirrebeña eta Etxaniz bikotea garaile
izan zen Arrateko Kofradia egunean.
/ LEIRE ITURBE

EUREKIN BATERA MAILAZ
IGO ZUTEN AURKARIA
IZANGO DUTE HIERROS
ANETXE EIBAR RUGBY TAL-
DEKOEK DENBORALDIA
HASTEKO. Bartzelonan jokatu
beharreko partidu horretarako
litekeena da eibartarrek plantila
osoarekin ezin aurre egin iza-
tea, zapatuan Unben jokatuta-
koan hainbat kanporatze izan
baitziren. Maila “elkartrukatu”

dutenen arteko norgehiagoka
izan zen asteburukoa (Atlético
SS iazko eibartarren mailara
jaitsi da eta Hierros Anetxe do-
nostiarrak zutenera igo) eta,
neurketak aurrera jo ahala, jo-
ko zikina gero eta presenteago
egon zen. Azkenean eibarta-
rrak nagusitu ziren 15-3, batez
ere bigarren zatian Iñaki Alber-
dik eta Mikel Gallegok eskura-
tutako entseguei esker. 

Rugbilari seniorrek Bartzelonan 
hasiko dute denboraldia

BIHAR ETA HURRENGO ZAPATU BIETAN (HAU DA, HILAREN
3-AN, 10-EAN ETA 17-AN) ATE IREKIETAKO JARDUNALDIAK
IZANGO DIRA ORBEA KIROLDEGIAN, waterpoloaren nondik-no-
rakoak ezagutarazteko asmoz. Deialdia 1992 eta 1997 urteen arte-
an jaiotakoei zuzentzen zaie, infantil, kadete zein jubenil mailetako
neska-mutilei. Disziplinarekin hasteko eta ekitaldietan parte hartze-
ko, kiroldegiko sarreran 14.15etan egotearekin nahikoa dela diote
Urbat-Urkotronik taldeko arduradunek.

Waterpoloa ezagutzeko ate irekiak 

Nesken taldea da aurtengo berritasunetako bat Eibar Rugbi Taldean.
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DOMEKA ARRATSALDEKO PAR-
TIDUA ORDUBETE LEHENAGO
HASIKO DA, HAU DA, 17.00-
ETAN; modu horretan, neguko ohi-
ko ordutegiari jarraituko dio partidu
horren hasierak. Talde arriskutsua

izango du aurrean Eibarrek, minduta
etorriko dena gainera azken jardu-
naldian Lugorekin 0-5 etxean galdu
eta gero. Pontevedra, dena dela, be-
ti ibiltzen da 2. B mailako goiko pos-
tuetan eta baita igoera fasea joka-
tzen. Viaderok zuzentzen duen tal-
deari dagokionez, aldaketa batzuk
egitera behartuta dago, Lombraña
eta Kijera kanporatuak izan baitziren
domeka eguerdian Vigon jokatutako
neurketan; modu horretan, segurue-
nik Andres eta Piette izango dira
atzeko lerroko alboetako postuetan
jokatuko dutenak eta, Valín pibote
postura pasatzen bada, Añibarro
itzuli daiteke atzeko lerrora.

LIGAKO BOSGARREN JARDUNALDIA JOKATU-
KO DU ARRATEK ALCOBENDAS MADRILGO
TALDEAREN KANTXAN, domekan 20.00etan hasi-
ta. Rafa Guijosa entrenatzailearen mutilek Vigon ira-
bazi zuten azken jardunaldian (24-27) bertako Pilotes
Octavioren aurrean eta eibartarrengandik puntu ba-
karrera daude sailkapenean. Eibartarrek, bestalde,
garaipen bi lortu dituzte jarraian eta sasoi onean
dihardute. Arrateren 1. Nazional mailako taldeak,
bestalde, La Lagunarekin galdu zuen asteburuan Ipu-
ruan (25-26) eta Ereintza hartuko du oraingoan.

Arratek Alcobendasen 
jokatuko du domekan

Eibar-Pontevedra neguko ordutegiarekin

ZAPATUAN ZAMBRA-
NAN JOKATUTAKO DE-
BABARRENAKO EHIZA
TXIKIKO TXAPELKE-
TAN gure herriko Diana
ehiza eta arrantza elkarte-
ko Iñigo Gisasola izan zen
garaile, sei eperrekin. Al-
berto Bico taldekidea 3.
postuan sailkatu zen, az-
ken honek lau eper bota-
ta; Valentin Ostiategi iaz-
ko txapelduna eta Enrique

Isasi kanpo-
an geratu ziren, dome-
kan jokatuko den Gipuz-
koako txapelketarako
txartelik gabe. Castilloko
ehiza-barrutian eskual-
deko soziedade guztieta-

ko hiru onenek hartu zuten parte eta,
horrela, beteranoen mailako txapelke-
ta ere izan zen jokoan eta hor J.M.
Isasi izan zen onena. Eguraldi kaska-
rra ez bazuten izan ere, bero larregi-
txo izan zen gauza onerako

Iñigo Gisasola eskualdeko txapelduna ehizan

AURREKO EDIZIO BIETAN
LORTUTAKOARI JARRAI-
TUZ, ASTEBURUAN HIRU-
GARRENEZ IRABAZI ZUEN
ESCUDERIA EIBARREK DU-
RANGOKO KLASIKOEN IX.
RALLYAREN TALDEKAKO
SAILKAPENA. Oraingoan Xa-
bier Redondo eta Fernando
Beorlegik (BMW 318) eskura-
tutako sailkapen orokorreko 2.
postuarekin konformatu behar

izan zuten eibartarrek eta lan
bikaina egin zuten ere Enri-
que Bernedo eta Unai Villa-
merielek (BMW 635 CSI), jo-
katutako 500 kilometroetan
inolako akatsik ez baitzuten
egin kronometratutako 13 tra-
moetan. Sunsundegi Memo-
rialaren faltan, eibartarrek
Euskadiko FEVA Sariaren atal
guztietako lehenengo postuak
betetzen dituzte.

Eskuderien arteko saria eibartarrentzat
Durangoko Rallyan

OHIKOARI JARRAITUZ, URKUZUA ZIKLOTURISTEN TALDE-
KOEK URTEROKO IRTEERA EGIN ZUTEN. Gero eta taldekide
gehiago duenez, herrian geratzea erabaki zuten, kostaldera irten eta
Arraten amaitutako jardunaldiarekin. Itzulia eginda, herrian geratu zi-
ren emazte eta seme-alabekin, jarraian denak batera bazkaltzeko.

Urkuzua, zikloturisten familia
Urkuzua taldeko kirolariek eta euren familiakoek egunaz gozatzeko aukera izan zuten.

Iñigo Gisasola Zambranan irabazitako saria jasotzen.

ARETXABALETAREN AURKA O-1 GALDU ZUTEN
UNBEN URKIKOEK. Oreka handia ikusi zen jokoan
eta maila ona erakutsi zuten Segoviak eta Juan Franek
zuzendutako eibartarrak domeka goizean jokatutako
partiduan, baina lehenengo zatian Leintz bailarakoek
sartutako golak erabaki zuen azkenean neurketa.

Urkiko kadeteen partidu gogorra
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KULTURA20

TXALO ANTZERKI TALDEAK
EDWARD ALBEE EGILEA-
REN LANA TAULARATUKO
DU DATORREN ASTEAN, hi-
laren 16an, 20.30etatik aurrera
Coliseoan (sarrerak 10 euro
balio du). Carlos Zabalaren zu-
zendaritzapean jardungo dute
euskal antzerkigintzan aski
ezagunak diren Ramon Agirre,
Ane Gabarain, Asier Hormaza
eta Asier Oruesagasti aktore-
ek, Julia Marinek euskaratuta-
ko gidoiari jarraiki. 

Konpainiak berak azalduta-
koaren arabera, “Ahuntza tra-
gedia bat da, drama sutsu eta
mingarria, maitasunaren, zelo-
en eta idealen muinean zuze-

nean jotzen duen lana. Lana-
ren hasieran Martin aurkezten
da, Pritzker sari entzutetsua
irabazi berri duen arkitektoa,
baita Elena ere, haren emazte
maitea. Une dibertigarriak
ematen dituzte biek: elkarriz-
keta zorrotzak, erantzun buru-
tsuak eta broma konplizeak.
Bikote perfektua da, itxuraz.
Baina senar-emazte perfektu
horiek, bizitza ia perfektu hori
mila puskatan hausten da
Martinek Silviarekin maitemin-
duta dagoela aitortzean. Izan
ere, Silvia ahuntz bat da. Hor-
tik aurrera Martinen inguruko
guztiek animalia balitizan ikus-
ten dute”.

Ahuntza edo nor da Silvia?- Nolako balantzea
egiten duzu artisau-
tza eta gastronomia
azokaren gainean?

Bai salmenta, bai gi-
roaren aldetik, oso po-
sitiboa bertan egon gi-
nen guztiondako. Guz-
tiek izan bazuten ere
harrera ona, batzuk ai-
patzekotan, eskularru
ekologikoaren eta zar-
taginena aipatuko ni-
tuzke. Uda aldean De-
ba eta Mutriku moduko
herrietan ibili gara eta,
eibartar asko egoten
denez uda pasatzen, askok
galdetu ziguten: “Stand hone-
takoa ez dator? Eta bestea?”.
Ezagutzen gintuzten eta erre-
pikatu egin zuten askok. Bes-
tetik, Eibarko biztanleria han-
diagoa denez, udan baino
pertsona gehiago hurbildu
zen hona euren stand-ekin. 
- Zu eibartarra izanda, nor-
malean baino jende gehiago
izan duzu?

15 urte daramatzat Eibartik
kanpo bizi izaten, baina jende
asko ezagutzen dut, nire stan-
dera hurbildu zena. “Ene, Ai-
tor da ba!”, “Ipuruakoa da ho-
ri, barren”, horrelakoak entzu-
ten nituen. Aspalditik ikusten
ez nuen jendea ikusi ahal izan
nuen eta oso gozagarria izan
zen esperientzia.
- Zer eskaintzen zenuen Un-
tzagan, zehazki?

Lur eta itsasoko antojoak.
Adibidez, Santoñako antxoak,
olagarroa edo bonitoa itsaso-
ko produktuetatik, eta lekale-
ak lurrekoetatik. Kontua da ez
dela lekaleen sasoia, orain ari
bait dira jasotzen, beraz, ezin
izan nuen gauza gehiegirik
eraman Eibarrera. Adibidez,
20 lekale mota ezberdin soilik

eraman nituen, normalean 30
izaten ditudan bitartean. Hala
ere, oso harrera ona izan
zuen nire standak, jatorri-
izendapeneko eta kalitatezko
produktuak baitira.
- Noiztik zabiltza salmenten
mundu honetan?

Produktuak saltzen 24 bat
urte, baina horrelako azokak
prestatzen urte bat eskas. Au-
rretik beste azoka batzuk anto-
latzen lagundu dut, baina orain
niregain hartu dut ardura.
- Eta nolakoa da azokaria
izatea?

Oso gustuko dut. Bilbon
denda bat daukat, baina as-
pertu egiten naiz bertan, mu-
gimendua behar dut. Gustuko
dut azokak antolatzea. Askok
esaten didate: “Nola igartzen
den aspertu egiten zarela”.
Eibarren bizi nintzenean, adi-
bidez, auzoko jaiak antola-
tzen nituen.
- Non eta noiz izango da
azokaren hurrengo zita?

Euskal Herri osoan ibiliko
gara. Baina, Eibartik hurbil,
hurrengoa Zumaian izango
da, urriko zubian; eta hurren-
goa Elgoibarren, Domu Santu
egunean.

“Dendan aspertuta nago
eta mugimendua behar dut”

MMuunndduukkoo aarrtt iissaauuttzzaa eettaa ggaassttrroonnoommiiaarreenn ttooppaagguunneeaa
iizzaann zzeenn UUnnttzzaaggaa jjooaann ddeenn aasstteeaann.. 2211 ssttaanndd--eettaann
eesskkuuzz eegg iinnddaakkoo mmuunndduukkoo lliibbuurruurriikk ttxxiikkiieennaakk,, ppiittxxiiaakk,,
IInnddiiaakkoo jjaannttzziiaakk…… eesskkaaiinnttzzeenn zziirreenn,, bbeesstteeaakk bbeessttee..
TTaarrtteeaann,, AAssiieerr LLooppeezz eeiibbaarrttaarrrraarreenn lluurr eettaa iittssaassookkoo
aannttoojjooeenn ppoossttuuaa.. AArrrraakkaassttaa iizzaann zzuueennaa,, ggaaiinneerraa..

AITOR LÓPEZ, lekale saltzailea:

ELIRALE ANTZERKI-DANTZA KONPAINIAK ʻLODRIKOKO  ̓AN-
TZEZLANA ESKAINIKO DU HILAREN 10-EAN (zapatua) Colise-
oan, emanaldi bikoitzean: 17.00etan eta 18.00etan. Ordu erdiko
iraupena duen lana urtebete eta 8 urte bitarteko umeentzat apropo-
sa da eta sarrerak 3 euro balio du. Dantzak, olerkiak eta musika tar-
tekatuko dituzte ikuskizunean.

Umeendako antzerkia Coliseoan

Ane Gabarain eta Ramon Agirrek taularatutako lanak lau Max sari jaso ditu.

Ikuskizunak dantza, olerkiak eta musika tartekatuko ditu.
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21KULTURA
SAN MIGUEL EGUNA MARTI-
TZENA IZAN BAZEN ERE,
BIHAR ETA ETZIRAKO JAI
EGITARAU SENDOA OSATU
DUTE AGINAGA AUZOKOEK.
Agiña Elkarteak antolatuta, za-
patuan arratsaldetik hasiko dira
ekitaldiak: 17.00etan briska txa-
pelketa jokatuko dute eta ordu
erdi geroago, berriz, umeenda-
ko jolasak hasiko dira (gaztelu
puzgarria, pelota partiduak, dis-
koteka eta txokolate jana).
21.00etatik aurrera lagunarteko
afaria egingo dute auzoan ber-
tan eta, ondoren, gaua girotze-
ko, suzko erroberak egongo di-

ra eta jarraian Kupela taldeak
erromeria eskainiko du. Goizal-
dera arte irauten dutenentzat
txokolate jana egongo da. Eta
domekan jaiak jarraipena izan-
go du: 11.00etan San Miguel er-
mitan meza nagusia ospatuko
da eta, urteroko moduan, Go-
runtz abesbatzak bertan abes-
tuko du. Meza ondoren Zerutxu
dantza taldearen emanaldia ha-
siko da eta eguerdi alderarako
Gorriti eta bere abereek girotu-
tako piskolabisa prestatu dute.
Bazkaltzeko paella-jana egingo
dute auzotarrek, trikitilariek alai-
tuta eta, aurtengo jaiak agurtze-

ko, idi-probak jokatuko dira (pi-
su librean bustarri bat eta kinta-
peko bustarri bi). 

laburrak
BBEERRTTSSOO--PPAAPPEERR LLEEHHIIAAKKEETTAA
Atzo zabaldu zen
San Andres bertso-paper
lehiaketan parte hartzeko
epea. …eta kitto! Euskara
Elkarteak antolatzen duen
lehiaketako edizio honetan
bada berritasunik:
16 urtetik gorakoen mailan
Euskal Herri osora zabaldu
ditu ateak lehiaketak eta,
horrez gain, Lehen
Hezkuntzako ikasleentzat
eta DBHkoentzat mailak
badaude. Informazio
gehiagorako …eta kitto!-ra
jo daiteke (943200918
telefono zenbakia).
Lanak azaroaren 6ra arte
jasoko dira.

EERRAAKKUUSSKKEETTAA
BBEERRTTAANN BBEEHHEERRAA
Gaur Portalean zabaltzekoa
zen Klub Deportiboko
Argazki Taldearen argazki
erakusketa bertan behera
geratu da, Udal Artxiboa
tokiz aldatzeko beharrak
direla-eta.

GGAAZZTTEEEENNTTZZAATT TTXXAAPPEELLKKEETTAA
…eta kitto! Euskara
Elkarteak gazte-lokalen
arteko txapelketa antolatu
du, lokaletan aisialdian
egiten dituzten jokoetan
oinarrituta (Playstation,
ping-pong, mahai-foballa,
mus-a…). Parte hartu nahi
duten gazteek urriaren
11ra arte izango dute
izena emateko aukera.
Horretarako edo
informazioa eskatzeko
943200918 telefono
zenbakira deitu daiteke.

Aginagako jaiak asteburuan

URRIAREN 5-EAN ZABALDUKO
DA ARGAZKILARITZA DIGITALA
EZAGUTZEKO ETA OINARRIZKO
KONTZEPTU ETA TEKNIKAK
IKASTEKO kurtsoan izena emateko
epea. Ikastaroan 16 urtetik gorakoek
eman dezakete izena eta klaseak Jo-
se Valderrey argazkilariak emango

ditu, Portalean, urriaren 19, 21, 26
eta 28an eta azaroaren 2, 4, 9, 11,
16, 18, 23 eta 25ean, 19.00etatik
21.30etara. matrikulak 65 euro balio
du Eibarren erroldatuta daudenen-
tzat (100 euro kanpokoentzat). Izena
emateko Pegorara jo daiteke, hilaren
16ra arte.

Argazkilaritza digitalaren inguruko ikastaroa

ARRATE KULTUR ELKARTEAREN
ERAKUSKETA ARETOAK OHIKO MAR-
TXARI HELDU DIO IKASTURTE HASIE-
RA HONETAN. Domekara arte Maria Te-
resa Unzuetaren koadroak ikusteko auke-
ra dago (gaur 19.00etatik 21.00etara eta
bihar eta etzi, berriz, 12.00etatik
14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara).
Urriaren 9tik 18ra, berriz, Esther Fernán-
dez de Maruriren lanak egongo dira ikus-
gai eta hilaren 23tik azaroaren 1era arte,
berriz, Anton Urrestirenak.

Topalekua martxa betean

ZAPATUAN JAI GIRO EDERRA
BIZI IZAN ZEN URKIZUKO PAR-
KEAN, AS BURGAS GALIZIAKO
ETXEAK antolatutako Galiziako
Enpanadaren jaian. Enpanada
lehiaketan parte hartzera animatu
zirenez gain, beste askok enpana-
da zatiren bat jatera gerturatu zi-
ren eta txikienek, berriz, primeran
igaro zuten arratsaldea, parkean
ipinitako puzgarrietan saltoka.

Galiziako enpanadaren jai arrakastatsua

Gorriti eta bere abereak domekan izango dira
beste behin Aginagan. / LEIRE ITURBE
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KULTURA22

SOSTOA ABESBATZAK AU-
RRERA DIRAU BERE SO-
RRERAREN 25. URTEURRE-
NA OSPATZEKO EKITALDIE-
KIN eta urrian antolatutakoen
artean garrantzi berezia duten
hiru garatuko dira. Datorren as-
tean, urriaren 9an, abesbatza-
ren 25 urte hauetako ibilbideari
errepasoa emango dion era-
kusketa inauguratuko da
19.00etan Portalean. Hilaren
25era arte, martitzenetik dome-
kara 18.30etatik 20.30etara za-
balik egongo den erakusketan
argazki bilduma ederra ipiniko
dute denon eskura. Erakuske-
tarako materiala batzeko lan-
taldean jardun duen Begoña
Domínguezen berbetan, “kon-
tzertuetan, kanpora egindako
bidaietan-eta hartutako argaz-
kiekin batera, abesbatzak jaso
dituen opariak, irabazitako ga-
raikurrak, erabilitako jantziak,
partiturak eta beste hainbat
ikusteko aukera izango da. Ho-
rrez gain, ordu biko iraupena
duen proiekzioa eta hainbat
grabazio ikusi eta entzuteko
moduan izango dira”. Urtebete
eman dute datorren astetik au-
rrera ikusgai izango diren ob-
jektuak batzen. 

Ainhoa Arteta 
San Andres elizan

Bestalde, hilaren 17an Sos-
toa abesbatzaren eguna ospa-

tuko dute, gaur egun Sostoan
dihardutenek zein inoiz jardun-
dakoek elkarrekin egingo duten
bazkariarekin. Bazkariaz gain
beste hainbat ekitaldi egingo
dira. Joan nahi duenak urriaren
10erako izena eman beharko
du, Kutxan horretarako zabal-
du duten kontu korrontean 55
euro sartuta.

Baina, duda barik, askok
gogo biziz itxaroten duten eki-
taldia Ainhoa Arteta soprano-
ak emango duen kontzertua
da. Rubén Fernández-Agirre
pianojolea aldamenean due-
la, urriaren 24an izango da
kontzertua, 22.00etan, San
Andres elizan. 600 sarrera
salduko dira, 25 eurotan, El
Corte Inglés, Aierbe eta Coli-
seoan.

Erakusketa, bazkaria eta Arteta 
Sostoaren 25. urteurrenerekao

EUSKARAREN

TXOKOA

9999 HHEERRRRII,, 9999 BBEERRTTSSOO--EESS--
KKOOLLAA.. Bertsolari Txapelketa Na-
gusia hasiko da asteburu honetan
Zestoan, abenduaren 13an BEC-en
amaitzeko. Horren inguruan, ber-
tsolaritzak bizi duen egoeraren be-
rri ematen duten hainbat datu kale-
ratu dira: 2008an 1.827 bertso
saio erregistratu ziren Euskal He-
rrian. Formatuei dagokienez, %25
bertso-bazkari edo afariak izan zi-
ren; beste %25 plaza-librekoak;
eta jaialdiak, berriz, %19. Urte
osoan eskaintzen diren saioen arte-
an, sariketei eta txapelketei dago-
kiena %9 da. Bertsolarietara etorri-
ta, iaz 250 bertsolarik jardun zuten
aipatutako plazetan (205 gizonek
eta 45 emakumek). Eta, bertsolari-
tzaren errealitate zabalari begira
(bertsolariak, gai-jartzaileak, epai-
leak, saio antolatzaileak, bertso
irakasleak, zaleak), egun 608 kide
dabiltza bertso-eskoletan, 99 herri-
tako 99 bertso-eskolatan. Txapel-
keta Nagusian oholtzan ikusiko di-
tugun bertsolari gehienak halakoe-
tatik irtendakoak dira; gainera,
zazpi haurretatik batek bide hori
hartzen du. 

Cristina Telleria Sostoako presidentea, Begoña Gutiérrez erakusketako arduraduna eta Mariajose
Telleria Kultur zinegotzia herenegun egindako aurkezpenan.  / EKHI BELAR

Gaurkoan ariketa litera-
rioa proposatu nahi ni-
zueke. Nobela beltz ba-

ten               hasiera eskainiko
dizuet                       eta zuota-
ko bakoitzak jarraipena eta
amaiera orijinala emateko aha-
legina egin ezazue. Hona
nire istorioa: goizean ohetik
altxa, gosaldu eta etxetik atera
da gizona. Tren geltokian trena
hartu eta oso urrun ez dagoen
hirira joatea da bere asmoa.
Senideei egun batzuk lagunen
etxean pasako dituela esan die;
gaixotasun larria du
eta lasaitasun pixka baten bila
dabil. Astebete barru ospitalean
hitzordua duenez, orduan
izango dute berriro elkarren
berri. Baina mediku kontsultara
ez da agertu. Arduratu dira
senide eta lagunak, galdezka
hasi dira, bila, inolako berririk
ez eta epaitegian jarri dute
salaketa. Gizona desagertua da,
bere borondatez kontra.
Nobela beltz baten hasiera izan
zitekeena errealitate gordina da.
Baionan, apirilaren 18an,
Toulousera joateko asmoz
trenera igo zen gizona
-47 urtekoa, donostiarra, preso
ohia, errefuxiatua-, baina ez zen
iritsi berak nahi zuen geltokira.
Inork ez omen du gehiago ikusi.
Bost hilabete igaro dira
desagertu zela edo, zantzu
guztien arabera, desagerrarazi
zutela; denbora asko da
eta bizirik aurkitzeko itxaropena
gero eta urriagoa. 
Teleberrietan, irratiko
albistegietan, egunkarietako
azaletan, politikari ofizialen
ahotan ez dugu gertaerari
buruzko aipamenik ia jaso
edo, izatekotan, gezurrak entzun
ditugu. Ezkutuan, ixilean laga
nahi izan dute eta agintariek
ez dute desagertuaren bilaketa
lanik abiarazi. Lehen ere izan
dira desagertuak Euskal
Herrian; ez da berria. Haatik,
senide, lagun eta herritarrek
galdera bat egiten diete
arduradunei: Non dago

Wanted

Kontxi 
Kerexeta

ASTEBURUAN AGURTU ZI-
TUZTEN AURTENGO BIEN
APARECIDA AMA-BIRJINA-
REN OMENEZKO JAIAK Ei-
barren bizi diren kantabriarrek,
Arrate hotelean egindako baz-
kariarekin. Hala ere, hilabete
osoan, asteburuero izan dute
ekitaldiren bat: Kantabriako jo-
ko tipikoen inguruan antolatuta-
ko lehiaketekin batera, bertako
musikarentzat ere izan dute
tarterik, Eibarko Kantabriako
Etxeak prestatutakoei esker.

Kantabriako Etxekoen bazkaria
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Zorionak, HELENE 
Belar Salado, bixar bost
urte beteko dozuz-eta.
Illargiraiño eta buelta
maite zaittugu. Aita,
ama eta Mirenen partez. 

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Naia López Larrea. 2009-IX-8.
- Danel Ogiza Gil. 2009-IX-20.
- Naroa Bengoetxea Rementeria. 2009-IX-27.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

- Juan Carlos Martín Etxabe. 57 urte. 2009-IX-22.
- Jose Ramon Sampayo Fernández. 45 urte. 2009-IX-26.
- Antonia Alzerreka Olabe. 87 urte. 2009-IX-27.
- Pedro López Mazo. 84 urte. 2009-IX-29.

23AGENDA
llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
dizugu.  Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki 
bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

5 1 6
2 8 4

6 1 8 5
6 2 9

1 8 4
7 5 4

7 1 6 8
4 2 9 8

2 7 5 6 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

S
U
D
O
K
U
A

Zorionak, MARKEL, 
txapeldun, domekan 
lau urte beteko 
dozuz-eta. Muxu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANDER eta IBONE
Ereña Puente, astelehenian
bost urte egin zenduen-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, DANEL
Portu Uribeetxeberria, 
bixar urte bi egingo
dozuzelako. Muxutxu
bat famelixaren partez.

Iraillaren 26xan BITTORI eta JOSE MARIren
urrezko ezteiak ospatu genduazen. 
Zorionak, famelixaren partez.

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa

““QQuuéé lleess ppaassaa aa llooss hhoommbbrreess””
ZZuuzzeennddaarriiaa::
KKeenn KKwwaappiiss
AAkkttoorreeaakk::
BBeenn AAfffflleecckk,, JJeennnniiffeerr AAnniissttoonn,, 
DDrreeww BBaarrrryymmoorree,, JJeennnniiffeerr CCoonnnneellllyy……

coliseo 1

20 eta 30 urte arteko 
lagun talde baten bizitza 
ezagutzeko aukera
izango dugu; Baltimoren
bizi dira eta lehenengo
zitak edo eta ezkontza
ordukoak zer nolakoak
diren ezagutuko dugu.
Emakume eta 
gizonezkoen arteko 
harremanak ez dira 
beti errazak…

““MMiilllleenniiuumm 22””
ZZuuzzeennddaarriiaa::
DDaanniieell AAllffrreeddssoonn
AAkkttoorreeaakk::
MMiicchhaaeell NNyyqqvviisstt,, NNoooommii RRaappaaccee,, 
AAnnnniikkaa HHaalllliinn,, PPeerr OOssccaarrssssoonn……

coliseo 2

Millenium-eko laguntzaile
bi hil dituzte; Lisbethek
hil dituela dirudi; 
Mikaelek ez du hori 
sinisten, baina zaila du
kontrakorik esatea. 
Bi laguntzaileek aztertzen
ziharduten komertzio 
sexualaren mundua
nondik nora doan aztertu
beharko du Lisbethi 
laguntzeko…

““MMaallddiittooss bbaassttaarrddooss””
ZZuuzzeennddaarriiaa::
QQuueennttiinn TTaarraannttiinnoo
AAkkttoorreeaakk::
BBrraadd PPiitttt,, DDiiaannee KKrruuggeerr,, MMééllaanniiee 
LLaauurreenntt,, CChhrriissttoopphh WWaallttzz……

coliseo 3

Frantzia okupatu berri du
Alemania; Shosanna
Dreyfusek Parisera egin
du ihes eta bizitza berria
hasi nahi du. Aldo Raine
tenienteak, berriz, 
soldadu judutarren talde
berezia sortu berri du, 
hilketa azkarrak egiteko
asmoarekin. Bat egingo
dute biek Parisen…

3an, 19.30 eta 22.30etan
4an, 19.30etan; 5ean, 20.30etan

Aipatutako hiru 
pelikuletatik aparte,
“Vicky el vikingo”
ere badago ikusgai
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Eztarria hobeto zaindu beharko
zenuke, azken aldian jende asko
baitabil herrian gaixorik. Hala ere,
sasoi onean zaude, oso osasuntsu.. 

TTAAUURRUUSS
Inork ez zaitu ulertzen. Zergatik ote?
Ez zara behar den moduan azaltzen?
Baliteke besteek ulertu nahi ez izatea,
egiek min asko egiten dute-eta. 

GGEEMMIINNII
Zuk bakarrik egin ahal izango duzu
hori, zure esku egongo da besteen
zorionaren zatitxo bat. Erabaki
egokia hartzen saiatu beharko zara.

CCAANNCCEERR
Zuretzat denak berdin jarraitzen
duela badirudi ere, ez da horrela.
Poliki gauzak aldatzen joango dira;
hurrengo egunetan ohartuko zara.

LLEEOO
Segi, segi horrela. Gehiegi konplikatu
gabe gauzak ondo egin daitezkeela
erakutsi duzu, beraz, bide onean
zaudela konturatuko zara.

VVIIRRGGOO
Eguzkitsu dagoenean alai eta euria
dagoenean triste; metereologiaren
araberako umorea duzu. Euriarekin
irribarre egiten ikasi beharko zenuke.

LLIIBBRRAA
Milaka kontu izango dituzu buruan
eta horiei irtenbidea ematen saiatu
beharko zara. Ez duzu denbora
askorik; hasi pentsatzen berehala.

SSCCOORRPPIIUUSS
Momentu baketsuak biziko dituzu,
azken asteetako zalapartatik at.
Arnasa sakon hartzeko unea izango
duzu. Erlaxatzeko sasoia zuretzat.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Ez pentsa dena betirako izango denik.
Gauzak etengabe aldatzen doaz,
eta gaur txuria dena bihar beltza izan
daiteke. Ondo egokitzea da gakoa.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Pertsona bat faltan botako duzu
eta nahiko triste egongo zara, baina
ingurukoen laguntza jasoko duzu
momentu oro. Ez estutu larregi.

AAQQUUAARRIIUUSS
Ez duzu jakingo noiz iritsiko den
hainbeste denboran itxaron duzun
momentu erabakigarri hori, baina ziur
izan aste honetan izango dela. Prest?

PPIISSCCIISS
Maila profesionalean sasoi ederra bizi
duzu. Askorentzat erreferentea zara
eta paper horretan gustura zaude.
Dakizun guztia erakutsiko duzu.

Zapatua 3
SSAAGGAARRDDOO EEGGUUNNAA
1122..0000--1133..3300 eettaa
1188..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
20 sagardotegitatik ekarritako
sagardoa eta txorizo, gazta
eta bakailao tortila pintxoak
dastatzeko aukera, tolarea,
musika… Untzagan.

AAGGIINNAAGGAAKKOO JJAAIIAAKK
1177..0000..-- Briska txapelketa.
1177..3300..-- Umeendako jolasak
(puzgarriak, pelota partiduak,
diskoteka eta txokolate-jana).
2211..0000..-- Lagunarteko afaria.
2233..0000..-- Suzko erroberak.
Erromeria, Kupela taldearekin.
Goizaldean, txokolate-jana.
Aginagan.

bbeekkaakk
VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA. Ikerketa esparrua:
Artea. Urriaren 11ra arte, Pegoran edo Portalean.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk
UMEAK ESKOLARA
2009. Onuradunak:
Eibarko erroldan dauden
1994ko urtarrilaren 1etik
2003ko abenduaren 31ra
bitartean jaiotako umeak.
Zenbatekoa: Gehien jota
60’10 euro. Abenduaren
1era arte. Pegoran.

DIRU-LAGUNTZAK
IKASLEEI.
Onuradunak: Irakaskuntza
arautuko edo lanbide
prestakuntzako ikasleei
zuzenduta (1984ko
urtarrilaren 1etik 1993ko
abenduaren 31ra bitartean
jaiotakoak). Zenbatekoa:
Gehien jota 60’10 euro.
Abenduaren 1era arte.
Pegoran.

Domeka 4
KKIILLOOMMEETTRROOAAKK
0099..3300..-- Donostiara,
Kilometroak-era joateko
autobusa.

AAGGIINNAAGGAAKKOO JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Meza nagusia,
Goruntz abesbatzarekin.
1111..4455..-- Zerutxu dantza
taldearen emanaldia.
1122..3300..-- Piskolabisa
eta Gorritiren abereak
1144..3300..-- Paella-jana
herrikoia, trikitilariekin alaituta.
1177..0000..-- Idi-probak.

BBAAZZKKAARRIIAA
1144..3300..-- Usartzako errome-
riara joaten zirenen bazkaria.
Arrateko Krabelin jatetxean.

Eguena 8
IIKKAASSTTAARROOAA
0088..3300..-- Kontabilitate
Plan Orokor berriari buruzko
kurtsoa. Debegesan.

Martitzena 6
IIKKAASSTTAARROOAA
0088..3300..-- Kontabilitate
Plan Orokor berriari buruzko
kurtsoa. Debegesan.

Eguaztena 7
AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1122..0000..-- JAZ Zubiaurreren
‘Eskuila metalikoen hiztegi
teknikoa’-ren aurkezpena.
Portalean (areto nagusian).

BBIILLEERRAA
IINNFFOORRMMAATTIIBBOOAA
1199..3300..-- Gazte Baserritarren
Martxaren inguruko
informazioa zabaltzeko bilera
irekia. Arrate Kultur Elkartean.

DANTZA:
‘‘ LLooddrr iikk ookk oo’’ .. Urriak 10, 17.00etan eta 18.00etan. 

ANTZERKIA:
‘‘AAhhuunn ttzzaa eeddoo nnoorr  ddaa SSiillvv iiaa??’’ .. Urriak 16, 20.30etan.

JAZZ:
MMiigguueell SSaallvvaaddoorr  PP rroojjeecctt .. Urriak 23, 20.30etan.

MUSIKA:
OOmm ddrráásseekk  CCzzeekk  CChh iillddrreenn  CChhooiirr .. Urriak 26, 20.30etan.
PP eeiiyyaanngg CChhoorruu ss .. Urriak 29, 20.30etan.
CCoorroo IInn ffaanntt iill SSaann  CCuuggaatt .. Urriak 30, 20.30etan. 
MMiixx eedd CChhaamm bbeerr  CChhooiirr  KK rroogg.. Azaroak 1, 20.30etan.

laster salgai
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SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433 7700 8844 3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999
DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100
KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200
NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566
DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222
GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222
MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000
EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100
PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100
TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711
..................................................994433 2200 1133 2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegu-
nak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEIIBBAARR--
GGAASSTTEEIIZZ.. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.
Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:
08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GGAASS--
TTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA --EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

ffaarrmmaazziiaakk
22,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
33,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
44,, ddoommeekkaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
55,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
66,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
77,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
88,, eegguueennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
99,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
–– IIrraaiillaarreenn 3300eerraa aarrttee
ANGEL BOLUNBURUren argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.
JOSE ANTONIO GONZALO HERNANDEZen
argazki erakusketa. Portalea tabernan.
MIKEL OROZKOren argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.
–– UUrrrriiaarreenn 44rraa aarrttee
MARIA TERESA UNZUETAren margo erakusketa.
Topalekuan.
–– UUrrrriiaarreenn 99rraa aarrttee
EXPOADINTSU ARGAZKI LEHIAKETAko lanen
erakusketa. Untzaga jubilatu etxean.

iikkaassttaarrooaakk
-- EEssppeerriieennttzziiaa EEsskkoollaa..
Izen-ematea eta informazioa: Urriaren 23ra arte,
nagusiak@debegesa.com helbidera idatzita edo
943820110 telefonora deituta.
-- SSoorroossllee eettaa SSoorroossppeenn iikkaassttaarrooaa..
Noiz eta non: Urriaren 20tik aurrera, astelehenetik
barixakura, 19.00etatik 21.00etara DYAko egoitzan
(Pagaegi kalea, 5). 
-- UUEEUUkkoo UUddaazzkkeenneekkoo iikkaassttaarrooaakk..
Izen-ematea eta informazioa: www.ueu.org
helbidean edo 943821426 telefono zenbakian. 
-- BBeerrbbeettaann..
Izen-ematea eta informazioa: …eta kitto! Elkartean
(Urkizu, 11) edo 943200918 telefono zenbakian.
-- IIttssaass--ppaattrrooii iikkaassttaarrooaa..
Armeria Eskolan. Izen-ematea eta informazioa:
Eguzki Jaia itsas akademia (www.eguzkijaia.com)
edo 616175672 telefono zenbakian.
-- AArrggaazzkkiillaarriittzzaa DDiiggiittaallaa ((hhaassttaappeennaakk))..
Non eta noiz: Urriaren 19tik aurrera, astelehen eta
eguaztenetan, 19.00etatik 21.30etara, Portalean. 
Izen-ematea: Urriaren 5etik 16ra, Pegoran. 
-- ZZoorruu ppeellbbiikkooaa iinnddaarrttzzeekkoo iikkaassttaarrooaa..
Non eta noiz: Urriaren 26tik abenduaren 17ra arte,
15.00etatik 16.00etara, Ipuruako jubilatu etxean.
Izen-ematea: Urriaren 16ra arte. Pegoran. 
-- BBeerrddiinnttaassuunn hhaarrrreemmaannaakk..
Non eta noiz: Azaroaren 2tik abenduaren 21era,
astelehenetan, 18.00etatik 20.00etara, Andretxean. 
Izen-ematea: Urriaren 23ra arte. Pegoran.

lleehhiiaakkeettaakk
-- IInnddaalleezziioo OOjjaanngguurreenn XXXXIIII..
AArrggaazzkkii LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Urriaren 10era
arte. Informazioa: Pegoran. 
-- AAssiieerr EErrrraassttii EEiibbaarrkkoo
XX.. LLaabbuurrmmeettrraaiiaa JJaaiiaallddiiaa..
Lanak aurkezteko epea: Urriaren
9ra arte. Informazioa: Pegoran. 
-- SSaannaannddrreessaakk 22000099 kkaarrtteell
lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Urriak 22ra
arte. Informazioa: Pegoran. 
-- SSaann AAnnddrreess bbeerrttssoo--ppaappeerr
lleehhiiaakkeettaa..
Izen-ematea eta informazioa:
…eta kitto! Euskara Elkartean (Urkizu,
11 solairuartea) edo 943200918
telefono zenbakian.
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– Amañako W. Orbean pisua salgai. 3 lo-
gela, sukalde-jangela eta komuna. Bal-
koi bi. Eguzkitsua. 28.500.000 pta. Tel.
943-120254.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Gizona eskaintzen da elektrizitate kon-
ponketak egiteko. Tel. 652-779800.
– Neska eskaintzen da 09.00etatik
12.30etara etxeko lanetarako. Tel. 943-
751950 edo 650-113213.
– Neska eskaintzen da 08.30etatik
12.30etara etxeko lanetarako. Tel. 659-
126852.
– Emakumea eskaintzen da 14.00etatik
18.00etara garbiketa lanetarako. Tel.
634-256471. Yamaira.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 648-192683.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Gauak barne. Tel. 610-632782.
– Neska eskaintzen da arratsaldetan eta
asteburuetan umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 646-821678.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintze-
ko. Esperientzia. Tel. 638-482478. Lorena.
– Mutila eskaintzen da asteburuetan ka-
marero lanetarako. Tel. 658-719676.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 638-
908730.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 667-323138.
– Mutila eskaintzen da sukaldari edo la-
guntzaile moduan eta nagusiak zaintzen
lan egiteko. Tel. 638-344377 edo 943-
530795.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 630-531469.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 651-836353.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
arratsaldez umeak zaindu eta etxeko la-
netarako. Esperientzia. Tel. 646-048823.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
etxeak edo bulegoak garbitzeko. Tel.
687-114707.

– Sukalde italiar bi salgai. Estreinatu ga-
beak. %50eko deskontua. Tel. 656-
756485 edo 656-723437.
– Erroberadun aulkia erosiko nuke. Tel.
685-768857. Aurora.
– Bebe-car kapazoa eta silla salgai. Tel.
616-801304.
– Egongelarako altzariak salgai. Ia be-
rriak. Prezio onean. Tel. 943-120308.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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. Doako iragarkietan, 

12 hitz onartuko dira gehienez. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

– Bikote arduratsuak Donostian pisua
hartuko luke alokairuan. Tel. 616-813097.
– Eibarren edo inguruan borda, txabola
edo baserria alokatu edo erosiko nuke.
Tel. 670-272714. Jon.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 628-789789.
– Emakume batek Eibarren edo Ermuan
pisua hartuko luke alokairuan. Altzaririk
gabe. Tel. 616-746257.
– Eibarren edo inguruan pisua hartuko
nuke alokairuan. Tel. 616-207343.

2. Motorra

– Opel Astra salgai. 56.000 km. 14 urte.
4.000 euro. Tel. 626-933850.
– Mercedes Sprinter furgoneta-etxea sal-
gai. 4 lagunendako. Sukaldea, komuna,
ohe bi, dutxa eta hozkailua. Berria.
40.000 euro. Tel. 656-768944.

2.1. Salgai

– Elgoibarko Izarra elkarteak euskera
teknikaria behar du. Tel. 943-741746.
Amaia.
– Laguntzailea behar da Ermuko hortz-
klinika baterako. 18.30etatik aurrera. Tel.
615-724810.
– Emakume euskalduna behar da gosa-
ri, bazkari eta afalorduetan laguntzeko.
Tel. 626-933850.
– Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.
652-743249.
– ...eta kitto! astekariak banatzaileak be-
har ditu. Tel. 943-200918.

4.2. Langile bila

– Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 699-221092.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 626-018538.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko arratsaldez eta gauez. Tel.
671-972733.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 608-474923 edo 943-
171583.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 639-962219.
– Gizona eskaintzen da garbiketa laneta-
rako eta nagusiak zaintzeko. Tel. 656-
493864.
– Gizona eskaintzen da obretan jardute-
ko (edozein lan). Tel. 671-358513.
– Neska eskaintzen da pertsonak zain-
tzeko. Interna. Tel. 697-381673.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 671-
742142.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 638-711269.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 636-383471.
– Emakumea eskaintzen da orduka ume-
ak edo nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Tel. 669-966611 edo 664-
881835.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
egunez edo gauez nagusiak ospitalean
zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Erre-
ferentziak. Tel. 660-073781.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez,
gauez eta asteburuetan nagusiak zain-
tzeko. Tel. 678-173847.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-938307.
– Gizona eskaintzen da igeltsero edo sol-
dadore moduan eta garbiketa lanak egi-
teko. Tel. 616-809926.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
662-423898.
– Neska arduratsua eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Esperientzia. Tel. 648-603029.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 677-
860971.
– Neska eskaintzen da arratsaldez ume-
ak edo nagusiak zaindu eta etxeko lane-
tarako. Tel. 670-957709.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu,
kamarera moduan edo garbiketa laneta-
rako. Tel. 657-142376.

– Irailaren 26an (zapatua) botoidun jer-
tse beltza galdu nuen Bidebarrietan, San
Andres eskolaren parean. Tel. 687-
472084. Ane.
– Irailaren 11n konpromisoko aliantza
galdu zen Bidebarrietan. Familia oroiga-
rria. Sarituko da. Tel. 630-876184.
– Irailaren 18ko arratsaldean lehen jau-
nartzeko gurutzedun katea galdu zen,
Manterola eta Trinketeren artean. Senti-
menduzko balorea. Tel. 943-031681.

6.3. Galdu/Aurkitu

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska euskalduna eskaintzen da ume-
ak zaintzeko. Tel. 617-844142.

1.3. Konpartitzeko
– Gela alokagai Legarren, zentrotik ger-
tu, etxean bi izateko. Kalefakzioa eta wi-
fia. Tel. 620-633434.

1.4. Etxe-trukaketa
– Elgoibarko Babes Ofizialeko pisua (To-
letxegaineko geltoki parean) Eibarko
beste batengatik aldatuko nuke. 70 m2.
Logela bi, egongela, sukaldea, komuna
eta trasteroa. Garajea. Tel. 659-381317.

5. Irakaskuntza

– EGA prestatzeko irakasle partikularra-
ren bila nabil. Tel. 943-821353. Esther.
– DBHko klase partikularrak emateko
pertsona behar da. Tel. 652-700114.

5.1. Eskaerak

3. Lokalak

– Janaridenda lagatzen da erabilerarako.
Tel. 649-744187.
– Txomon garaje itxia salgai. 45.000 eu-
ro. Tel. 644-403759.

3.1. Salgai

– Euskarazko klase partikularrak ematen
ditut, EGA eta perfilak prestatzeko. Tel.
620-608065.
– Neska euskaldunak klase partikularrak
emango lituzke. Tel. 617-844142.
– Lizentziatuak Informatikako eta DBH-
rainoko klaseak emango lituzke. Larun-
batetan ere bai. Tel. 659-651010.
– LH eta DBHko klase partikularrak ema-
ten dira. Euskaraz. Tel. 650-871887.

5.2. Eskaintzak

– Urtzailen lokala alokagai (sotanoa).
66ʼ80 m2. Tel. 943-208555.

3.2. Alokagai



GALDERA: Zein da nire telefonoarendako leku aproposena?
ERANTZUNA: ...eta kitto!ren Gida Komertziala, jakina!

-943 20 67 76-
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KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak
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GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          
TTeell.. 994433 7700 2233 7788


