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elgoiBBAARRRREENNek ez du bere
gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta
iritzien erantzunkizunik.

HAINBAT ABURU

A
utoaren, etxebizitza moeta
eta tamainuaren nahiz etxeko
tresneriaren arauera neurtu
ohi dute soziologo askok
ongizate izeneko hori. Bai

eta guk geuk ere, errebotez bada ere,
geure irabazpidea ongizate maila
horietara hurbildu nahirik.

Norbere baloreekin bat datorren
ala ez alde batera utzi eta, aitor
dezagun oraingo egoera ekonomikoak
zaila jartzen duela norabide hartan
behinik behin bizimodua hobetzea.

Balegoke, halere, sosik gastatu
gabe hobeto bizitzea, zenbait ohitura
berriri helduz, esate baterako, gure
osasunaren alde zerbait gehiago
eginez, lo gehiago eginez nahiz hobby
edo zaletasunen bati arreta handiagoa
eskainiz.

Zorioneko stressa oztopo
garrantzizkoa izan liteke baina hura
ere ahul dezakegu, norberak hala
nahi izanez gero behintzat.

Hartarako giltzarri batzuk
aipatuko nituzke nik hemen:
Barre asko egitea. Makina bat txiste,

txantxa, lerdokeria eta jende serioa
dago gure zain. Norbera ere nahiko

barregarri gertatu ohi da batzuetan
pittin bat kanpotik begiratuz gero.
Norberaren antzeko jendearekin

noizean behin elkartzea, hemengo
zein hango kide eginez nahiz lagun
batzuekin besterik gabe berriketa
eginez. 
Egunean tarteren bat ezer ere egin

gabe ( ez eta irakurri, hitzegin edo
telebista ikusi gabe ere ) ematea.
Ordubeteko bost minutu ? 

Baliteke, halere, norbere
zereginak garrantzizkoegiak eriztea eta
honelako pausurik aurrera eraman
ezinik sentitzea. Historiak gure
ahaleginak eskertuko dizkigun
itxaropena geratuko zaigu halakoetan.
Nolanahi delarik ere, azken saio bat
egin liteke, shock gisa edo, egunerdi
batez Mendaroko Ospitalera osteratxo
bat egin, hango pasabideetan pixka
batean ibili eta laster azalduko da,
berez, ezagunen bat edo beste. Han zer
dela eta dagoen edo dauden galdetzeko
interesa erakutsi eta arretaz entzun.
Efektua egin ohi du.

Alfonso Guilló

OOnnddoo BBiizziittzzeeaa
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EESKUTITZAK

Huelga bezperako
burutazioak

Penia daukat idazten dakidan
baino gehixao ez

jakitziagatik, baina zer egingo
deu ba! Danok ez gendun
eskolan ibiltzeko suerterik euki!
Hala ere, BARRENek ematen
digun aukera eder hau
aprobetxatu nahi dot hilaren 27ko
huelgiari buruz pare bat gauza
esateko.

Izan da astian zihar nahi baino
zarata gehixao. Batzuek alde,
bestiak kontra; batetik derrigorra
dala Feliperi kastigua ematia,
bestetik, daon krisisakin huelgia
kalterako dala. Asko ez
dakigunontzat ez da batere erreza
horrelako kasuetan zer egin bihar
dogun erabakitzia.

Ez dakit huelgia generala
izango dan ala ez. Elgoibarren
paruan zenbat dauden kontutan
eukitxa, langile gutxi batzuk
huelga itxen badabe, nahiko
generala izango da (ez da broma,
gauzia serixua da eta). Generala
izanda ere, aldatuko ote dira
gauzak? Bildurtuko al da inor?

Dardaran jarriko al dira gizon
haundixen poltronak? Ez dot
uste.

Krisi egoera honek
erresponsable batzuk dauzka, bai
hemen eta bai Espainian ere.
Zergatik ez dou ahalegintxo bat
eitxen horrek dauden tokitik
kentzeko? Ez al dago inor horrek
baino hobeto eingo dabanik? 

Huelgia generala bada ere,
hurrengo elekziuetan baietz
danok botua berdinari eman?
Pertsonak aldatzen ez ditugun
bitartian ez dira gauzak aldatuko.
Aspaldi esan naban nik martxa
honetan ez gendula gauza onik
ikus bihar. Behinguagatik asmatu
dotela uste dot.

M.K.J.

? GGGG AAAA LLLL DDDD EEEE RRRR AAAA KKKK

KKKK EEEE XXXX AAAA KKKK

TTTT XXXX AAAA LLLL OOOO AAAA KKKK

• Zergatik ez da Koldo
Lizarralderen liburua euskaraz
(ere) argitaratu?
- Koldorekin egon gara eta hara
erantzuna:
"Hala da, baina Telesforo de
Aranzadik, gure maisu handiak
zioen legez: 'beste batzuk hobeto
egin dezakete, baina, nik neuk
egin dut'".

• Koldo Lizarralde, idatzi duen
liburuagatik, eta Gabonetako
jaiotza erraldoia egin dutenak
zoriondu nahi nituzke egin duten
lan bikainagatik.

• Salsa ikastaroan dabiltzan bi
neska gaztek deitu digute.
Institutuko gimnasioaren
aurrealdean ez omen dago batere
argirik eta asperturik omen daude
muturrez aurrera ez jausteko
metxeroarekin hatzaparrak
erretzen ibili beharrez.

Atal hau zuen eskutitzen zain
dago. Kezka, iritzi, galdera...
adierazteko aukera duzue
berton.

Eskutitzak, idazten duenaren
izena, bi abizen, telefono
zenbakia eta NANa izan beharko
ditu. Argitaratzerakoan,
eskutitzaren egileak hala
eskatuko balu, inizialak soilik
agertuko dira.

Herri-gain
Erretegia

San Pedro auzoa 4 (% 74 30 40) ELGOIBAR

Edozer iragarri
edo eskertu nahi
baduzu BARREN

da leku
aproposena.
Elgoibar eta
Mendaroko

3.200 etxetan
gaude.

74 41 12
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A
ste honetako erretratua ere Onga-
rrik bildu eta Udal Liburutegi-
koek lagatakoa da. Gaurkoarekin
amaiera emango diogu Juan
Mugerzaren oroimenez antola-

tzen den krosari buruzko argazki zaharren bildumari.
Datorren urtean ere izango da zerbait!

Aste honetako erretratua benetan zaharra da.
1919. urtean ateratakoa da, hain zuzen ere.

“Fronton kamiñerokua” restaurantearen aurreko

aldean ateratakoa da (gazteok galdetu gurasoei kami-
ñerokua non dagoen). Juan Mugerzari (zuriz jantzi-
ta dauden bi emakumeen erdian dagoena) egin zioten
omenaldi batean atera omen zuten erretratu xelebre
hau.

Erretratuan daudenen izenak ematerik ez badau-
kagu ere, benetan polita da orduko elgoibartarrek
zer-nolako itxura zuten ikustea.

Non harrapatu ote zituzten hainbeste kopa dife-
rente!

. KONTABILITATEA

. AHOLKULARITZA FISKALA

. LAN AHOLKULARITZA

. ALLIANZ ERCOS ASEGURUAK

. MULTINACIONAL ASEGURADORA
ASEGURUAk

San Bartolome 1 behea. Tel: 74 26 74- 74 02 34. Fax: 74 21 29

AHOLKULARITZA

 

elgoibar
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JJuuaannjjoo BBeerrnnaall
MALAPE TABERNAKOA

G azteen eta alkohola-
ren gaia oso kon-
plexua da. Larunbat

arratsaldetan jendetza
etortzen da herrira. Nor-
mala da Elgoibarrek dau-
kan egituragatik. Kale
bakarra dago, diskoteka
bat balitz bezala. Elgoi-
barren 3.000 gazte elkar
daitezke arratsalde bate-
an. Hemen arratsaldean
ez agian baina larunbat
gauean, jende mordo bat
elkartzen da isterako
orduan. Arratsaldean gu-
txiago, baina jende asko

hala ere. Hona etortzen
den jendea herrikoa da
batez ere. Era guztietako
musika jartzen dugu, pop
eta rock-a asko, eta bolu-
mena ez da oso altua. 16
urtetik beherako jende
asko ez dabilela esango
nuke. Ikuspuntu komer-
tzialetik ondo dago jende
asko etortzea tabernak
larunbatari esker bizi bai-
kara. Sozialki, ordea, ez
dago hain ondo. 

Alde txarrik? Jende-
ak orokorrean jokabide
ona dauka eta izorratzera

datozenak oso gutxi iza-
ten dira. Ez dugu inoiz
istilurik izan tabernan.
Txarrena agian bizkorre-
gi lan egin behar duzula
da eta gazteek alternati-
barik ez dutela ikustea.

Edariari dagokionez,
lehen gehiago edaten zen,
konbinatuak batez ere.
Orain zerbeza asko eda-
ten da. Duela 8 urte
larunbat arratsalde batean
10-14 ardo kaxa edaten
ziren, gaur egun, berriz, 6
kaxa. Orain ur gehiago
edaten da, eta alkohol
gutxiago.

G
azteen artean
erabat hedatu
da larunbat
a r r a t sa ldeak

taberna zuloetan edaten,
dantzatzen eta ahal bada,
begiz jotako neska edo
mutilarekin ligatzen
ematea. Astero astero 14
eta 20 urte bitarteko gaz-
tez betetzen dira gure
herriko tabernak. Feno-
menu honek gurasoak,
batetik, eta tabernari eta

gazteak, bestetik, aurrez
aurre jarri ditu. Guraso-
ak, seme-alabak hain
gaztetik alkohola edaten
ikusten dituztenean asal-
datu egiten dira. Taberna-
riak ez dira auzi honeta-
tik kanpo geratu eta Uda-
lak ere parte hartu behar
izan du. Duela gutxi
tabernari eta Udaleko
agintarien artean izanda-
ko bileretan, tabernako
komunak irekita eduki-

EERREPORTAIA

6 elgoiBARREN 1994-I-28

HHeelldduu ddaa aasstteebbuukkaaeerraa

n n Herriko eta kanpoko gazteez betetzen dira kaleak.

““FFiieebbrree ddeell ssaabbaaddoo nnoocchhee”” iikkuussii dduueennaarrii eerree
gguuttxxii iirruuddiittuukkoo zzaaiizzkkiioo TTrraavvoollttaarreenn ““jjuueerrggaakk””
EEllggooiibbaarrkkoo SSaann FFrraannttzziisskkoo kkaalleeaann,, llaarruunnbbaatt
aarrrraattssaallddeeaann,, iikkuuss ddaaiitteekkeeeennaarreekkiinn
kkoonnppaarraattuuzz.. NNaagguussiiaaggooeekk ddiiootteenneezz,, ggaarraaii
bbaatteekkoo llaarruunnbbaatteettaann aasskkoozz ggeehhiiaaggoo eeddaatteenn
zzeenn eettaa jjuueerrggaakk eerree aammaaiitteezziinnaakk iizzaatteenn zziirreenn..
GGaauurr eegguunn hhaaiinnbbeesstteerraaiinnookkooaa eezz bbaaddaa eerree,,
llaarruunnbbaatt aarrrraattssaallddeerroo,, oonnddoo ppaassaattzzeekkoo ggooggooaa
dduutteenn mmiillaakkaa ggaazztteezz bbeetteettzzeenn ddaa SSaann
FFrraannttzziisskkoo kkaalleeaa..
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AAgguussttiinn AAlloonnssoo
LANBROA TABERNAKOA

T abernetan gaozenak
gazteek eskatzen digu-
tena ematen dogu.

Oraingo gaztiek diru gutxi
daukate, lehen gehixao ibil-
tzen ginan. Danetik edaten
da, mostua eta sagardua
pila bat. Ardua asko jeitsi
da. Lehen doblia edaten
zan. Hainbeste jenderen
artian mozkortzen dianak
egongo dira baina askok
hartzen dabez litronak eta
itzeleko mozkorrarekin
amaitzen dabe. Baina gutxi
izaten dira. Gainera, edadia
asmatzea ez da erreza.

Astebukaera batzutan kar-
netak eskatu izan ditut. Nik
uste dot danok zaintzen
dogula adinan kontua baina
askotan ezin leike kontrola-
tu. Hemen Elgoibarren
anbiente bat sortu da, taber-
nak diskoteta anbulanteak
dira, eta denak daukagu
musikia topera. Jendeak
eskatzen dizuna eman behar
dozu. Larunbat arrasaldeta-
koa kenduta, taberna asko
larri ibiliko zian. Dana dala,
bere alde positiboa ere
badauka: Arratsaldetan
herriko jendea goiko aldean

ibiltzen da eta horrek bizi-
tasuna ematen die goiko
tabernei.

Larunbat arratsaldeta-
kua zoratzekua da. Hemen,
sei kamarero barra ostian,
bi basuak batzen eta beste
bat atean eukitzen dot.
Bederatzi danera. Eta pro-
blema pilo bat. Burrukak
astero astero, pintadak
taberna barruan, bajila
apurtu... Udalarekin ere
egon ginan eta komunak
zabalik eukitzeko eskatu
ziguten. Zoratzekua da,
baina guretzat biharrezkua.

1994-I-28 elgoiBARREN 7

tzea erabaki zuten.Dena
den, Elgoibarren larunbat
arratsaldetan gertatzen
dena ikerketa merezi
duen fenomenua da, bai-
larako milaka gazteren
gune bihurtu baita.
HHeerrrriittaarrrreezz ggaaiinn,,
kkaannppoottaarrrraakk

Ehundaka gazte etor-
tzen dira larunbat arra-
tsaldero, gurasoen begi-
radatik urrun eta taber-
nen iluntasunaren anpa-
ruan basoerdi batzuk har-
tzera. Autobusean, trene-
an, autoan zein stopean,
dena da balekoa. Garran-
tzitsuena, ahalik eta goi-
zen, San Frantzisko kale-
ko tabernetan zehar lehen
erronda egitea da. Lehen-
dabiziko bisitariak
3,30ak edo 4ak ingurura-
ko herrian izaten dira.
Asko autobusez etortzen
dira. PESAk orduero
dauka Eibartik zerbitzua.
Autobuskada bakoitzean,
100 gaztetik gora etor-
tzen dira. 

PESAko gidariek
arazo ugari eduki izan

dituzte Elgoibartik buel-
tan doazen gazteekin.
Istiluak zirela eta, Maala-
ko autobus geltokitik ez
da autobusik ateratzen
arratsaldeko 7ak geroz-
tik. Ordu honetatik aurre-
ra Sigmatik ateratzen
dira autobusak.
GGeehhiieeggii 
eeddaannddaakkooaakk

Jakina da guztiontzat
14 eta 20 urte bitarteko
gazteek gehiegi edaten
dutela batzuetan. Larun-
bat arratsaldetan, hankak
ezin eutsi dagoen gazte
bat baino gehiago ikustea
tokatu zaio askori. Guru-
tze Gorrian esaterako,
larunbat arratsaldero
atenditzen dituzte gehie-
gi edan duten bizpahiru
kasu. Dena den, iaz asko-
saz kasu gehiago izan
zituzten eta udaberri, uda
eta jai sasoian intoxika-
zio kasuak gehiago iza-
ten dira. Gaztetxoek
Gurutze Gorrira jotzen
dute mozkorraldia bapa-
tean kenduko dion zer-
baiten bila. Baina erre-

medio bakarra paseatu
eta denbora pasatzen
lagatzea omen da. 

Ertzantzaren komi-
saldegitik esan digute-
nez, duela bi urte edo,
istiluak sortu ziren larun-

bat iluntzean Eibar eta
Ermurako trenean. Ordu-
tik Elgoibarko tren gelto-
kian eta tren barruan ere,
Ertzain bikotea egoten da
zelatan istilurik gerta ez
dadin. 

n n Gurutze Gorrikoen arabera, udaberri, uda eta jai
sasoian intoxikazio kasuak gehiago izaten dira.
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ASTE HONETA N

Beharrezkoa al da edatea
ondo pasatzeko?

- SUKALDEAK ETA
BAINU ALTZARIAK
- ATE TOLESGARRIAK
- BARRUKO ARMAIRUAK
- DEKORAZIO GAIAK

Tel: 74 40 55 - 74 40 19.
Errosario 15 Behea. 

okindegia

opildegia

San Frantzisko, 4
Tel. 74 07 35

Aitz bizkar

AR D O E T A P A T T A R R A

PA T A T A S A L M E N T A

Ardoak

E t x e r a i n o k o
b a n a k e t a

Errosario 18
☎ 74 02 37

E lgoibarko sapatu atsaldetakoa
errito postmodernoa dugu:
“homo consumens” ( E .
Fromm), kontsumoaren bidez

e g i n d a k o h e d o n i s t a k (A. Glucks-
mann), hutsunearen aroko n i h i l i s t a k
(G. Lipovetsky), “Jainkoa hil da” ateo
n i h i l i s t a k ( F. Nietzsche), “No future”
kanta (Ramoncin “el rey del pollo
frito”), “litros de alcohol”-ez blaitutako
seme-alabak.

Desira, gozamena eta komunika-
zioa dituzte balorerik garrantzitsuenak.
Gorpuzko ardura. Ezin dotoreago pres-
tatzen dira Eibarren bazkalostean. Paga
poltsikoratu. Trenez eta autobusez
datoz. Pila bat dira, inurriak legez, ezin
da buruan sartu ere egin! Laurak eta
bostak bitartean Elgoibarko kaleak
zeharo “hartuta” dituzte. Hizkuntza?
erdara traketsa. Asmoak? ligatu eta
mozkortu (eurok ondo pasatzera dato-
zela esango dizuete: “carpe diem”,
moral hedonista, atsegin ttipiena).
Ondorioak? mozkorrak, ahotik bota-
kak, zoriontasun efimeroa, eta hutsu-
nea; ah!! eta hurrengo sapaturako irri-
ka! “Aurea mediocritas” Horacio zaha-
rrak deituko luke. J. Atxabalen esane-
tan, gozatu bai, baino inorekin konpro-
metitu gabe; grinak agertaraztea, edo
maitasuna erakustea edo negar egitea,
ez dira ondo ikusten.

Tabernari gazteek alkoholdun,
alkoholgabedun eta konbinatuak pres-
tatzen dizkiete (mostoa cointreau-rekin,
litronak,...) taberna jabeen esanetara
negozioa eginez (edarien zergak direla
medio, edo aitzakiaz, %500 garestiago-
ra salduz) 5 mila pezeta edo poltsikora-
tzearen truke. Hamurabi kodearen ara-
bera, K.a. XXIII. mendean, gazte-txoei
zerbait saltzea galerazia zegoen, 4.300
urte geroago negozioa egiten dute
beraien kontura. Tartean elgoibartarre-
kin nahastuz, inork ikusten ez duen,
baina hor nonbait dabilen speed droga
berri buru izorratzaileak demaseko

“estragoak” eragiten dizkie batzuei.
Ez zaitez harritu, elgoibartarra,

nere iritzi honen kritika pesimista ira-
kurtzean: Elgoibarko industri-kapitalis-
moak ekonomi-merkatua bultzatuz,
kontsumo-sozietate hedonista erdaldun
batean murgildu gaitu. “Euskara”
buruan, erdara ahoan, familia kristauen
baloreak erasotuak eta higatuak. Aber-
tzaleak biguindu edo burgestu egin
gara (dena diruarengatik eta diruaren-
tzako, erosotasuna, solidaritate eza).
Kristautasunak ekarri zizkigun balore-
ak galtzen doaz poliki-poliki (hurkoa-
renganako axolagabekeria eta esperan-
tza eza). Etika hedonistak konpromezu
eza inplikatzen du: ez elizak, ez alder-
diak, ez gizakiak, ez historiak,... (post-
historiaren ezaugarriak baino ez dira).

Guzti honen ondorioz, Elgoibarren
garai bateko txikiteoak zartada izuga-
rria jasan du sapatutan, azken urte
hauetan batez ere. Gaztetxoei “diskote-
ka light” eta horrelakoak jartzen dizkie-
te, kontsumo-gizarte hedonistan sozia-
lizatzeko ohiturak sortarazi asmoz.
Sozietate gastronomikoen kultura kon-
tsumista salatzea ere, ez dator batere
gaizki, gurasoen kontzientziak ia astin-
tzen diren! Zein da zuen seme-alabei
agertzen diezuen irudia eta itxura?
Gurasook ere, gaztetan mozkortzeari
balorea eman zenioten, ala? Eta zuek
gazteok, zer pentsatzen duzue guzti
honetaz? Izan zaitezte behingoz kriti-
koak!!

IÑAKI URIBE

TIRO RIRO

San Frantzisko, 54. 74 13 86

Eguneroko errealdiak
San Frantzisko 17. Tel. 74 05 33-36 39 
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EETA ZURE USTEZ? 

BBeehhaarrrreezzkkooaa aall ddaa eeddaatteeaa oonnddoo ppaassaattzzeekkoo??

Kizkitza Oiarzabal
18 urte, langabetua

Orain speed, tripi eta
bitxo pilo bat jaten dira
eta alkohola gutxiene-
koa iruditzen zait. Alko-
hola arinena da beti ere,
adin batetik aurrera.

Javi Sanchez
29 urte, langabetua

Ez dut uste beharrezkoa
denik baina jendeak
edan egiten du, asko gai-
nera. Argi dago edatea
gustatzen zaigula. Alter-
natibarik? Zaila.

Mikel Cornejo
22 urte, ikaslea

Bakoitzak bere diberti-
tzeko era aurkitu bihar
dau. Alkohola bihar
dabanak edan dezala.
Bakoitzak ikusiko dau
non dauan neurrixa.

Alberto Iriondo
28 urte, irakaslea

Elgoibarren ez dago
gauza handirik eta ohitu-
ra gainera edatearena da.
Zaila izango da aldatzea.
Igual Udalak zerbait
egin beharko luke.

Gemma Monreal
33 urte, margolaria

Ez da beharrezkoa,
noski. Norberaren umo-
rea alkohol eta drogarik
gabe nahikoa dela uste
dut. Ez dut edaten eta
mozkorren aurka nago.

Jaione Zabala
27 urte, langabetua

Moderazioarekin bai,
baina gaztetxoak edatea
ez zait ondo iruditzen.
Tabernetan gehiago zain-
du beharko lituzkete gaz-
teak.

Afari merkeak
* Kazuelatxoak

* Oilasko erreak (aurrez eskatu)

R

Tel: 74 25 95 AAuurrrreezz eennkkaarrggaattuu eezzkkeerroo,, hhoobbee!!

Hemendik aurrera

EEGGUUNNEERROOKKOO MMEENNUUAAKK
650 pta.

AAtteerrppeeAAtteerrppee
Taberna

ll Hizkuntz arazoak
ll Hizketa arazoak
ll Ahots arazoak
ll Irakurtzeko eta

idazteko arazoak

Logopedia
Zentroa

Isabel Gil Arrocha

Bidebarrieta, 27-B
Tel. 11 84 71 EIBAR
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MOTZIAN 
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■ Udal plenuak zorraren
berfinantzaketa onartu du
Udal plenuak Gipuzkoako Kutxari
eskatutako kredituaren
berfinantzaketa aho batez onartu
zuen joan den astean egindako
plenuan. Udala eta Gipuzkoa-
Donostia Kutxaren artean
sinatutako akordioari esker 40
milioi gutxiago gastatuko ditu
Udalak. Hau horrela izango da
aurrezki kutxa honek interes
tipoak jeitsi baititu. Udalak
eskatutako kredituaren zenbatekoa
622 milioitakoa da eta 10 urteren
buruan ordaindu beharko du 8,8ko
interes tipoarekin.

S i n d i k a t u nagusiek hila-
ren 27rako deitutako greba oroko-
rraren deialdiak erabateko eran-
tzuna izan zuen Elgoibarko hez-
kuntza zentruetan. Ikastolak eta
Herri Eskolak greba egin zuten
eta hezkuntza ertainean, IMHk,
Lanbide Heziketarako Institutuak
eta Batxiller Institutuak ere lanuz-
tea egin zuten. 

Berri hau idazterako orduan,
sindikatuen aurreikuspenak, era-
bateko lanuztearen aldekoak ziren
industri eta merkatal ihardueretan.

Era berean, sindikatuek dendak
isteko eskaera egin zieten herriko
merkatariei.

Hilaren 27an, CCOO eta
UGT sindikatuek Bilbon burutu
zituzten hainbat ekintza eta ELA
eta LABek, berriz, Donostian.
Greba, lau sindikatu nagusiek dei-
tutakoa izan zen eta Gobernuak
aplikatu nahi duen Lan Errefor-
marako lege berriarekin ezadosta-
suna agertu nahi izan zuten lanuz-
te egunarekin.

Grebak erantzun zabala izan
zuen Elgoibarren

SANTA AGEDA ESKEA 93
OTSAILAREN 4an, OSTIRALA.

(Batetik besterako joan etorriak autobusez egingo ditugu)

: Joan nahi duzutenontzat otsailaren 2an arratsaldeko 7etan Elkarteak Ubitartean
duen lokalean bilduko gara azken ikutuak emateko. Informazio gehiago 74 16 26 (Imanol)

EGITASMOA: • 8,30: Plaza Handian
• 11,00: SAN MIGELEN (Hamarretakoa)
• 14,00: SAN PEDRON (Bazkaria)
• 19,00: SAN LORENTZOn
• 20,00: PLAZA HANDIAN

KOPLARIAK:
• German Meabebasterretxea
• Ziarda
TRIKITILARIAK:
• Zabaleta eta Iker

ANTOLATZAILEA: ELGOIBARKO IZARRA
KULTUR ELKARTEA

LAGUNTZAILEAK: ELGOIBARKO UDALA
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

■ AEKren sinadura bilketa
AEKk zenbait ekintza burutuko
ditu datozen hilabeteotan Euskal
Autonomi elkarteko euskaltegi
libreeek jasaten duten
diskriminazioa salatzeko. Izan ere,
aurten laguntzarik gabe geldituko
dira 17.780 ikasle. AEKri 100
milioi pezetako dirutza suposatzen
dio laguntzak.
Elgoibarko AEK euskaltegiak
aipatutako ekintza horietako
lehenengoa, datorren ostiralean,
hilak 18, burutuko duen sinadura
bilketa izango da.
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KKONTATZEKUAK

n Txistu kontzertua
Igandean, hilak 30, Udal txistulari
taldeak eta Inazio Bereziartua
musikeskolako ikasleek kalejiran
zeharkatuko dituzte kaleak goizeko
10,30etan hasita. Eguerdiko
ordubatean, kontzertua eskainiko
dute udaletxeko arkupeetan,
Candido Albistur, Isidro Ansorena,
Bruno Imaz eta Sabin Bikandiren
lanak joko dituztelarik.

n Eski ikastaroa
Ibai gimnasioak eski ikastaroa
antolatu du otsailaren 12 eta 13rako
Formigaleko eski estazioan.
Ikastaroaren zenbatekoa 11.400
pezetakoa da, egoitza, erromonteak
eta bidaia barne. Ekipoa aukerakoa
izango da. Izena eman nahi duen
edonork telefono hauetara dei
dezake: 74 07 93 eta 74 27 06.

n Federatu baimenak
Duathloi eta triathloi egutegiari
dagokion frogetan parte hartu
nahi duten elgoibartarrek federatu
baimena izan beharko dute
derrigorrez.
Informazio gehiago eskuratzeko
74 19 22 telefonora deitu 2ak eta
3ak bitartean eta Javier San
Martinengatik galdetu.

(Aurrez hiru hilabeteko prestakuntza izango da)
BALDINTZAK:
• Kazetaritza eginda edota ikasten aritzea.
• Diseinu grafikoan gutxiengo ezagutzak edukitzea.

Interesatuok bidali curriculum-ak otsailaren 4a baino lehen.

BARREN astekaria.   Nafarroa Plaza, 2.   20.870 ELGOIBAR.   Tel. 74 41 12

BARRENek MAKETATZAILE BAT
behar du egun erdiz lan egiteko

n Angel Mari Albizu
Espainiako txapelketara
Angel Mari Albizu judoka
elgoibartarrak eta Eibarko Kalamua
gimnasioko ikasle denak, pasa den
hilaren 16an, Zaragozan jokatu zen
eta Espainiako Judo txapelketarako
baliagarria den senior mailako
"Sector Fasean", Espainiako
txapelketarako pasea lortu zuen.
Angelek 95 kilo azpiko mailan hiru
borrokalditan aritu behar izan zuen.
Hasera ona izan zuen, berak ohituta
gaituen bezalaxe. Lehen bi
borrokaldiak erraz irabazi zituen eta
“ippon” markatu zuen bietan.
Hirugarrenean ez zuen gailentzerik
lortu baina hala ere, hilaren 30ean
Madrilen izango den  Espainiako
txapelketarako txartela lortu zuen. 

Comisiones Obreras (CCOO) sindikatuak egoitza berria
inauguratu zuen joan den larunbatean. Ekitaldian herriko alkatea Jose Inazio
Elkoro-Iribe eta beste agintari batzuek hartu zuten parte. Gogoratu hemendik
aurrera CCOO sindikatuak Errosario kaleko 14an izango duela egoitza berria.
Argazkian, Santiago Bengoa CCOO-eko Idazkari Nagusia, Jose Inazio Elkoro-
Iribe alkatea eta Ovidio Campeyo CCOO-eko Gipuzkoako Idazkari Nagusia.
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110000 uurrttee sseekkrreettuurriikk ggaabbee

-Palenciatik Euskal
Herrira. Zergatik?

- 20 urte nituela Bil-
bora joan nintzen monja
frantsez batzuen etxera
zerbitzatzera. Handik
Mendarora eta Debara
ondoren. Debako estazio-
an egunkari saltzaile beza-
la egin nuen lan. Han eza-
gutu nuen senarra izango
zena. Transportista bezala
egiten zuen lan, karro
batekin arraina trenera era-
manaz. Halaxe ezagutu
ginen, naiz eta garai hartan
nik euskararik jakin ez eta
senarrak apenas gaztelera-
rik, ondo elkar ulertzen
genuen, ez zegoen hitz
beharrik. 
- Orain hobeto bizi gara
ala lehengo garaiak
nahiago al dituzu?

- Orain jendea bizio-
soagoa da. Lehen jende
guztiak egiten zuen lan,
orain asko eta asko nagi-
kerian erori dira. Lanik ez
dagoen aitzakiaz asko
alpertu egin dira. Nahi ez
dutelako ez dute lanik egi-
ten. 
- Zerbaiten faltarik sen-
titzen al duzu?

- Falta? ez, konforme
nago daukadanarekin.
- Zein da horrenbeste

““AAssmmaakkuunnttzzaarriikk oonneennaakk ggaarrbbiiggaaiilluuaa eettaa
kkoottxxeeaa iizzaann ddiirraa””..

zio berezirik?
- Beti gustatu izan zait

asko puntua egin eta seme-
alabei arropak egitea, jos-
tea, nik neuk. Eta nik nere
kontura ikasitako zerbait
da, gainera, inork irakatsi
gabe.
- Familian zu beste bizi
izan den inor ba al dago?

- Horrenbeste ez,
baina ahizpa bat daukat 89
urte dituena, 92 urtekin hil
zen beste bat...
- Ezagutu dituzun aurre-
rakuntza guztien artean,
zein izan da onena zure
ustez?

- Alde batetik garbi-
gailua, erropak makinan
sartu eta kitto! Lehen
eskuz garbitu behar geni-
tuen, nazkatu arte. Bestetik
kotxea, nire herrira nahi
dudanean bueltatzeko
aukera ematen didalako.
- Eta hegazkina?

- Ene! Hori ez da nire-
tzat, altuegi doa.
- “Presumida” hoietakoa
izan al zara?

- Ez, sekula ere ez!
Gaur egun krema milagro-
soen kontu asko daude,
baina zatarra denarentzat
ez dago milagrorik!

Jasone Osoro

urte bizitzeko sekretua?
- Sekretua, zer esango

dizut nik ba! Ez dago
sekreturik. Bizitza oso nor-
mala izan da nirea, ez dut
sekula ezertaz abusatu. Jan
ere gutxi, askotan baina
gutxi eta denetarik, baraz-
kiak, arroza, okela, fruta
asko... Orain kendu berri
didate goizero hartzen
nuen kafetesnea eta kola-
kaoa jarri haren ordez.
Nire herrian mahastiak
genituen eta behin edo
behin probatu nuen baso-
kadatxo bat ardo ezik,

sekula ez dut bestelako
biziorik izan. Galdetu
semeei bestela, beti ura
edan dut, ur asko.
- Nola gogoratzen dituzu
gerra garaiak?

- Gogoan dut nola
behin, guda zibilean, Kar-
kizanon bizi ginela, nazio-
nalak etorri ziren eta 48
ordutan ezer gabe utzi gin-
tuzten, ez etxe, ez arropa,
ez janari.. ezer ez! Guda
garaian gaizki pasa
genuen, jende guztiak
bezala.
- Izan al duzu sekula afi-

dexente. Sendo-sendo agertu zaigu emakumea,
muleta gainean baina arin, eta oroimenak
batzuetan huts egiten dion arren, piskanaka
lortu dugu hitz solteak eta erantzun motzak
josiz emakume honen bizitzaren une
diferenteak jasotzea. Guapa guapa atera da
argazkian , esaerak dioen bezala, “gazteen
begietan sugarra dago, zaharrenetan argia”.
Zorionak Maria!

Maria de los Bueis Sanchez:

Orain dela ehun urte pasatxo Edisonek argia
asmatu zuen, duela ehun urte ikusi zuen argia

lehen aldiz Maria De los Bueis Sanchezek.
Astelehenean, hilak 24, ospatu zuen  bere

urtebetetzea. Palenciako herri batean jaio zen,
Monzon de Campos izenekoan, baina 74 urte

daramatza Elgoibarren. Mende erdia bete duen
gutxi izango da herrian, urte gutxiagorekin

bera baino osasun eskasagoa duenik, berriz,
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l 15 urte zituela hasi zen
“primera”ko partiduetan jokatzen.
l Juan de Irigoien-ek zera dio
Sallobenteko pilotariaz: “ Psikologia
bereziagatik, ikerketa merezi duen
pilotaria da. Hotza eta apatikoa, ez
zen ikuslegoa eta borrokaren
aurrean kikiltzen den horietakoa.
Sarritan jokuaren ikusgarritasunaren
kalterako izaten zen hoztasun hau”.
l Bere ezaugarri fisikoek (altua,
arina, beso luzea...) pilotari erraz
emateko aukera ematen zioten.
l Bere pilotakadak parabola
formako kurba egiten zuen, atzeko
jokurako aproposa zena eta txokora
joateko joera zuena. Izakera lasaiak
arerioaren jokua aurreikusteko
aukera ematen zion.
l Anekdota gisa aipatu, 1928.ean,
Artazo II.ak ezkerraz, eskumaz
jokatu zuen Gernikako Marino
pilotari ezagunari irabazi ziola.

Jose Mari Etxaniz
"Sabio"
l Jose Mari ala “sabio”? w Jose
Mari.
l Zergatik Sabio? w Lagun bat hasi
zen horrela deitzen memoria ona
neukalako eta apustu batzuk irabazi
zituen neri esker. Harrez geroztik,
denek deitzen naute horrela.
l Teoria ala praktika? w

Praktika.
l Zeinetaz fidatzen zara gehiago, zutaz ala
liburuetaz? w Normalean, ni baino gehiago jakiten dute liburuek.
l Elgoibartik kanpo bizitzera joango al zinake? w Borondatez ez.
l Zinea ala telebista? w Ez bata eta ez bestea.
l Egia al da “a buen entendedor...”? w Bai noski.
l Rubiak ala morenak? w Denak.
l Futbola, korua ala seiluak? w Korua.
l Edaririk gustokoena? w Bermuta. Bueno, “destornilladorea”,
baina ez dut edaten.
l Zein gonbidatuko zenuke afaltzera? w Denbora alperrik galtzea
izango litzateke.
l Zure defekturik handiena? w Asko dauzkat.
l Kirola, egin ala ikusi? w Ikusi.
l Konpainiarik onena? w Nire ama, liburu on bat, diska on bat;
momentuaren arabera.
l Eta txarrena? w Pelmaren bat.
l Zer daukazu mesilan? w Ezertarako balio ez duten gauza asko eta
gainean liburu mordo bat.
l Zergatik irteten zera txarangarekin irailaren 1ean? w Gustatzen
zaidalako eta detaile majoa iruditzen zaidalako. 23 urte dira irteten
naizela eta ez dut aldatuko.
l Zer da kirola zuretzat? w Gizabanako batek edo talde batek bere
inteligentzia, abilidade edota indar fisikoaren bidez parte hartzen
duten lehia litzateke, baina inoiz ez motore bat tartean dagoenean.
l Lentilak jarriko al zenituzke? w Ez. Ez nintzateke begi barruan
jartzeko kapaz izango.
l Zer deritzozu Elgoibarko “bakalao” saltsaz? w Bakailoa pil-
pilean ere ez zait gustatzen.

BATA ala BESTEA JJuussttoo JJuuaarriissttii
((AArrttaazzoo IIII))

GGOGORATUZ

OINETAKOAK

San Frantzisko, 34 Tel. 74 02 35

Bidriera artistikoak
Obra komertzialak Urasandi 12 behea

Tel-Fax: 74 04 89

CRISTALERIA
ELGOIBARRESA C. B.
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zz Zer moduz ibili zara azken
lasterketetan? - Azken lasterketa
Antzuolan izan dut eta seigarren
gelditu naiz. Beste bat Irunen korri-
tu nuen eta 26.na gelditu nintzen.
Beste lasterketa batzuk ere egon
dira baina belauneko arazoak direla
eta erretiratu egin nintzen. Igandean
Idiazabalen korrituko dugu. Ikusi
behar zer egiten dugun!

zz Zenbat denbora daramazu
atletismoan? - 8 urte nituela aitare-
kin joaten nintzen lasterketak ikus-
tera. Ego-Tokirekin iaz hasi nintzen
korrika egiten.

zz Entrenamenduak gogorrak al
dira? - Astelehen, asteazken eta
ostiraletan entrenatzen dugu Min-
txetan, pista beltzean edo Kirolde-
gian 7etatik 8etara bitartean eta
entrenatzailea Dani Rino da. Las-
terketa dagoenean gogorrago entre-
natzen dugu.

zz  Lasterketetan erraztasun
handiz korritzen duzula esan
digute... - Keba. Orain gaizki nabil
belaunetik baina iaz
hobeto ibili nintzen.

zz Zer lasterketa
korritu behar ditu-
zu orain? - Sailka-
tzen bagara Gipuz-
koako txapelketara
joango gara eta ahal
bada Euskadikora.
Aurten puntu asko

lortu beharko ditut Euskadiko txa-
pelketan parte hartzeko. Hauek
bukatutakoan inguruko herrietan
antolatzen diren kros herrikoietan
arituko naiz. 

zz Korritzeko asfaltoa ala lurra
nahiago duzu? -Herriko kaleetan
zehar korritzen diren krosak gusta-
tzen zaizkit gehien. Lokatzean ez
naiz ondo konpontzen, iltzedun
zapatilekin ondo korritzen da baina
nahiago dut asfaltoa.

zz  Distantzia edo lasterketa
faboritorik ba al daukazu?
- 1.000 metro ingurukoak atsegin
ditut. 1.500 metrotako lasterketa da
agian niretzako egokiena. Lasterke-
ta guztiak gustatzen zaizkit.

zz Aurrera begira korrika jarrai-
tzeko asmorik? - Bai, ahal dudan
arte jarraitu nahi nuke. Nagusitan

korrika egitea nahiko
nuke Perea, Revuelta
eta horiek bezala.

zz Beste kirolik egi-
ten al duzu? - Esko-
larteko jokuetan sas-
kibaloia, eskubaloia
eta futbola. Hauetaz
gain, boleibola ere
gogoko dut.

14 elgoiBARREN 1994-I-28

KKIROLA

“ 8 urtekin aitarekin
joaten nintzen
lasterketetara”

Oihana Chico:AA GG EE NN DD AA

EE MM AA II TT ZZ AA KK

FUTBOLA Mintxetan
Larunbata 29
12,00: Elgoibar - Hernani (Infantilak)
Igandea 30
10,00: S.D.Eibar  - Beasain
12,00: Eibar Urko - Getxo 
(Ohorezko dibisioa)

ESKUBALOIA Kiroldegian
Larunbata 29
16,00: Elgoibar - Mundaiz (Kadeteak)
17,30: Elgoibar - Baztangoz (Neskak)
Igandea 30
12,15: Elgoibar - Ormaiztegi (Jubenilak)

ARETO FUTBOLA Kiroldegian
Ostirala 28
22,30: Elgoibar - Centro Extremeño
(2. maila)
23,30: Elgoibar -  Indarra (1.maila)

ESKUBALOIA
Bidebieta 25 - Elgoibar 13 (Neskak)
Bizkor 28 - Elgoibar 26 (Jubenilak)
Don Bosco 16 - Elgoibar 27 (Kadeteak)

ARETO FUTBOLA
Cactus Olloki 8 - Elgoibar 2 (1.maila)
Casa Amalur 3 - Elgoibar 2 (2. maila)

FUTBOLA
Elgoibar 1 - Orereta 2 (Infantilak)
Elgoibar 1 - Urola 5 (Kadeteak)
Haundi 0 - Durango 2
Elgoibar 0 - Urola 1 (2. erregionala)
Elgoibar 0 - Dunboa 1 (Neskak)
Elgoibar 0 - Euskalduna 4 (Jubenilak) 

XAKEA (2. erronda)
Elgoibar B 2 - San Andres 2 (2. maila)
Eibar 2 - Elgoibar A 2 (2. maila)
Elgoibar A 1 - Eibar 3 (3. maila)

• Adina: 11
• Atleta: Sandra Mayers

• Mailak ala praka
motzak korrikarako?

Praka motzak,
erosoagoak dira.

• Hobbyak? Anaiarekin
dantza egitea.

EUSKARA IKASTAROAK
Maila guztiak,

alfabetatze eta EGA
AEK EUSKALTEGIA

Plaza Txikia. %% 74 13 32

publizitatea
publizitatea
publizitatea
publizitatea

74 41 12
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1.G. GARCIA 8 6 2 0 14
2. DINAMO KALIMOTXO 8 6 1 1 13
3. UNIV. DE CHILE 8 5 1 2 11
4. AMETSA 8 5 1 1 11
5. BAR ROKE 8 5 0 3 10
6. TXIRRISTAKA 8 4 2 2 10
7. KING-KONG 8 3 1 4 7
8. SPORTING 8 2 2 4 6
9. LAGUN TOKI 8 2 2 4 6

10. LUCKY LUKE 8 1 2 5 4
11.GORRI BELTZ 8 1 1 6 3
12. ALDAVAS 8 0 1 7 1

Jokt. Irab. Berd. Gal. Guzt.
PARTIDUAK PuntuakB Ta ldea

1. MIMOX 8 7 1 0 15
2. KARKIS 8 6 1 1 13
3. ARROAK 8 5 2 1 12
4. KOSAKOS 7 6 0 1 12
5. CHELSEA 8 4 0 4 8
6. PEDRUSCO 8 4 0 4 8
7. HUNDE VERBOTEN 8 3 1 4 7
8. LANBROA 7 2 3 2 7
9. XIRULA 8 1 3 4 5

10. BERROGEI DURO 8 2 0 6 4
11. ORAIKO KAFE 8 1 0 7 2
12. RESTO DEL MUNDO 8 0 1 7 1

Jokt. Irab. Berd. Gal. Guzt.
PARTIDUAK PuntuakA Ta ldea

S A I L K A P E N A  -  S A I L K A P E N A  -  S A I L K A P E N A  -  S A I L K A P E N A  -  S A I L K A P E N A  -  S A I L K A P E N A  

URASANDIKO FUTBITO TXAPELKETA

Txapelketaren lehen fasea bukatzear dago eta liga
jokatzeko aukera ematen duten lehen lau posturen bat
lortzeko lehia gogorra da. Bi taldeen egoera, hala ere,
ezin daiteke parekatu. Alde batetik, A multzoan
gauzak nahiko garbi dadude eta Mimox, Karkis,
Arroak eta Kosaskos taldeek gainontzekoei ateratzen
dieten abantaila nahikoa izan beharko litzateke
aurrera jarraitzeko. B multzoa da, ordea,
interesgarriagoa gertatzen ari dena, izan ere, sei
taldek lor dezakete hurrengo faserako txartela. Seien
artean lau puntutako diferentzia besterik ez dago eta
talde bakoitzak jokatu behar dituen hiru partiduak
erabakiorrak gerta litezke. Are gehiago, sei talde
hauek beraien artean jokatu behar dute eta emaitza
horien garrantzia izugarria da. Beraz, A multzoan
gauzak garbi eta B multzoan lau taldek aurrera egiten
badute ere beste biek kopako txapelketa
jokatzearekin konformatu beharko dute.

Edu Sanz

HH HH HH  URTARRILAK 30 HH  HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH

10:00 Chelsea - Xirula kosakos - Arroak
11:00 Pedrusko - Lanbroa Hunde verboten - Mimox
12:00 Karkis - Resto del Mundo Berrogei Duro - Oraiko kafe
HH HH HH  OTSAILAK 6 HH HH HHHH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH 

10:00 G. Garcia - Lucky Luke Aldavas - Ametsa
11:00 Bar Roke - Sporting Dinamo Kalimotxo - King-kong
12:00 Lagun Toki - Txirristaka Univ. de Chile - Gorri-Beltz
HH HH HH  OTSAILAK 13 HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH 

10:00 Chelsea - Berrogei Duro Resto del mundo - Lanbroa
11:00 Arroak - Xirula Mimox - Pedrusko
12:00 Karkis - Kosakos Oraiko Kafe - Hunde verboten
HH HH HH  OTSAILAK 20 HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH

10:00 Garage Garcia - Bar Roke Ametsa - Lagun Toki
11:00 Lucky Luke - Gorri Beltz Txirristaka - Dinamo Kalimotxo
12:00 King-Kong - Univ. de Chile Sporting - Aldavas
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TALDERIK GOLEGILEENA
Mimox (59 gol)
Arroak (55 gol)
Kosakos (41 gol)
GOL GUTXIEN JASO DUEN TALDEA
Mimox (5 gol)
Karkis eta G. Garcia (11 gol)
GOLEGILERIK ONENA
J. Romero (G. Garcia) 24 gol

n n  Azken partiduen atarian, jendetza biltzea espero dute.
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EELKARTEETATIK BUELTAN
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TTaauuppaaddaa:: ttaauullaa ggaaiinneeaann bbiihhoottzz kkoollppeekkaa
TTaauuppaaddaa aannttzzeerrkkii

ttaallddeeaa aassppaallddii
eerreeiinnddaakkoo hhaazziiaarreenn ffrruuiittuu ddaa..
BBaazziirreenn EEllggooiibbaarrrreenn aannttzzeerrkkii
iinngguurruuaann mmuuggiittzzeenn zziirreenn
bbaattzzuukk.. LLoouurrddeess IIrriioonnddoorreenn
oobbrraa bbaatt eeggiinn bbeehhaarr zzuutteellaa eettaa,,
mmiimmooaann aarriittuuttaakkoo EEdduurrnnee LLaassaarrii
ddeeiittuu zziiootteenn.. BBeerraanndduuaaggoo,, bbeerraakk
eettaa bbeessttee eellggooiibbaarrttaarr bbaattzzuueekk,,
bbaannaanndduu eettaa aannttzzeerrkkii ttaallddee
pprrooppiiooaa ssoorrttuu zzuutteenn..

H aseran “Ipar” izena jarri
zioten taldeari. Izen
horrekin ez zuten antzes-
lanik egin eta denbora

gutxira, gainera, zenbaitek alde
egin zuen. Gelditu zirenek, definiti-
boek, Taupada sortu zuten. 1978.
urtearen buelta zen eta lehen obra
estreinatu zuten: “Oihu gorrak”.
Ordutik gaurdaino, beste bost lan
taularatu dituzte eta aurten beste
bat estreinatuko dute. Taldeak
burututako obren zerrenda:
• “Oihu gorrak” 1978
• “Liliput” 1980
• “Aik, Maik eta Zeferina” 1982
• “Behin batean Jujuju...” 1984
• “Ponpa eta Mobis” 1986
• “Eta etxekoak zer moduz?” 1988
• “Zaldi bat, bi kotxe eta 30 ile”
estreinatzeke.

Taldeak dozena bat kide bazi-
tuen ere, ikasketak etab. zirela eta,
askok, deskolgatu eta taldea laga
zuten. Muntaiaz muntaia, kideak
gutxitzen joan ziren. “Aik Maik eta
Zeferina” lana antzeztu zuten
garaian sei baino ez ziren gelditzen. 

“Behin batean Jujuju...” plaza-
ratu eta gero, gaur egun Taupada
osatzen duten bi kideek “Ponpa eta
mobis” estreinatu zuten. Gainon-
tzekoek Ekekei antzerki taldea
osatu zuten eta ordudanik Jose
Mari Larrañaga eta Edurne Lasak
daramate antzerki taldearen zama. 

Taupada taldeak, haurrentzako
antzerkia egiten badu ere, beraien
publikoa adin guztietakoa dela esan
digute Edurnek eta Jose Marik.
Eskuartean duten antzezlana,
“Zaldi bat, bi kotxe eta 30 ile”
orain arte egindako lanik sakonena
da beraien esanetan. Rodariren
ipuin batean oinarrituta, Edurne eta
Jose Marik 10 pertsonaia antzezten
dituzte. Taun-Taun taldekoen pro-
posamen bati kaso eginez, panpin
batzuek pertsonaiak izango dira.
Edurne eta Jose Mari ipuin kontala-
riak dira eta bizitza ematen diete
panpinei. Antzezlana Diego Mur-

ciano zuzentzen ari da. “Zaldi
bat...” ek ez dauka eszenografia
handirik eta musika alorrean Carlos
Balseiroren laguntza izan dute.
Estreinaldia martxorako egitea
espero dute eta Elgoibarren Herriko
Antzokia bukatu artean ez dugu
lana ikusteko aukerarik izango.

Taupadak, antzerki taldeko
ekintzekin konpajinatuz, antzerki
tailerraren barruan hainbat ikastaro
eta antzezlan burutu izan ditu.
Azken urteotan urtero prestatu izan
dute lantxoren bat eta duela hilabe-
te eskas, arrakasta handia izan duen

n n  "Eta etxekoak zer moduz?" antzezlaneko une bat.

Sorrera urtea: 1978
Arduradunak: Edurne Lasa
eta Jose Mari Larrañaga
Kideak: 2
Emanaldiak urteko: 20
Lokala: San Roke z/g

FITXA TEKNIKOA

CCllaassssyy San Frantzisko 56. %-FAX 74 02 40 ELGOIBAR

JJ OPARIAK JJ FOTOKOPIAK JJ ESKOLARAKO MATERIALA
JJ FAX PUBLIKOA JJ ENKUADERNAKETAK 
JJ TESTU ITZULPENAK INGELESERA

BOUTIQUE
DEL PAN

B. Ecenarro, 1 % 74 33 92

Enpanada
Baserriko ogia
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PPaassaa ddeenn aasstteettiikk mmaarrttxxaann ddaaggoo
EEllggooiibbaarrrreenn GGuurraassoo EEsskkoollaa..
PPrrooppoossaammeennaa ““HHeezziittzzeenn”” iizzeenneekkoo
eellkkaarrtteettiikk eettoorrrrii ddaa.. EEllkkaarrttee hhoonneekk
pprrooggrraammaa eezzbbeerrddiinnaakk bbuurruuttzzeenn
ddiittuu eettaa ttaarrtteeaann,, gguurraassooeenn
hheezziikkeettaa .. UUddaalleekkoo OOnnggiizzaattee
ZZeerrbbiittzzuuaakk,, eettaa kkoonnkkrreettuukkii,,
DDrrooggoommeennppeekkoottaassuunneenn
pprreebbeennttzziioorraakkoo zzeerrbbiittzzuuaakk
gguurraassooaakk hheezziittzzeekkoo eesskkoollaa
ssoorrttzzeekkoo pprrooppoossaammeennaa bbeerree ggaaiinn
hhaarrttuu eettaa mmaarrttxxaann jjaarrrrii dduu..

KKULTURA

1994-I-28 elgoiBARREN 17

G
uraso eskola-
ren baitan
hiru talde
sortu dira. Bat

pasa den astean hasi zen
eta beste biek aste hone-
tan izan dute lehen bile-
ra. Bertako partaideak
OHOn ikasten duten
seme-alabak dituzte.
Gutxiengo eta gehiengo
kopurua ezarri da talde-
etan, 20 eta 30 pertsona
bitartekoa. Eskolan
parte hartzen duten
guraso kopurua 85 ingu-
rukoa da. Kopuru hau,
ordea, ikastetxeetako
gurasoen %10a baino ez
da. Eskolako partaide
gehienak emakumeak

dira, oraindik ere hez-
kuntza emakumeen esku
dagoenaren adierazgarri.

Klaseak emateaz
“Hezitzen” elkarteko

hiru teknikari arduratzen
dira. Alde teoriko bat
egon arren, taldeko lana
lantzen dute batez ere.
Gurasoek sarritan ira-
kasleen eskuetan laga-
tzen dute seme-alaben

hezkuntza. Helburu
nagusia hezkuntza
horren ardura, guraso
diren heinean, berresku-
ratzea litzateke. Seme-
alaben hezkuntzarekin
lotuta edozein gairi
buruzko argibideak
emango zaizkie guraso-
ei. Landuko diren gaiak
hauexek izango dira:
gurasoen eragina seme-
alabekiko, seme-alabek
euren buruekiko duten
irudia, seme-alaben
jokabide ezberdinak,
elkarrizketaren garran-
tzia prebentzio neurri
gisa, atseden eta aisial-
diaren garrantzia etab.
Aintzindariak

Herrian egon izan

da lehenago ere guraso
eskolarik. Garai batean
Ikastolak izan zuen
guraso eskola bat eta
Haizeak ere antolatu
zuen gurasoei zuzendu-
tako eskola. Aintzindari
hauek ikusita, “Hezi-
tzen” elkarteak galdeke-
ta bat egin zuen herriko
OHOko ikastetxeetako
gurasoen artean. Eran-
tzunen arabera, gaiak,
egunak eta ordutegia
ezarri ziren eta lehenda-
biziko klaseak ematen
hasi. Eskolako bilerak
Kultur Etxean egiten
dira eta hilean behin
elkartuko dira ikasturtea
bukatu arte, hau da,
ekaina arte.

n n Guraso Eskolan izena eman duten gehienak emakumeak dira.

GGuurraassooaakk hheezziittzzeenn

Urtarrilaren 9an hil zen SANTIAGO KORTABERRIA OSOROren

emazteak eta ahaideok, ESKERRAK eman nahi dizkizuegu haren hiletara

joan zinetenoi, Santa Ageda abesbatzan parte hartu zenutenoi eta samin

agurrak bidali eta une latz honetan lagun izan zaituztegun guztioi.

SSeemmee--aallaabbeenn
hheezzkkuunnttzzaarreekkiinn

lloottuuttaa eeddoozzeeiinn ggaaiirrii
bbuurruuzzkkoo aarrggiibbiiddeeaakk

eemmaannggoo zzaaiizzkkiiee
gguurraassooeeii..
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"Kika"
Andrea “Caracortada”,
telebistako aurkezle oker bat,
Kikaren bortxaketarekin gora eta
behera dabil buru belarri. Kika
makilatzailea da lanbidez, eta
gutxitan etsitzen duena. Bere
senargaia Andrearen amorantea
izan zen. 
Pedro Almodovar-en azken
filmea pertsonaia eta generoen
arteko collagea da. Bodebiletako
komedia eta trhiller-aren artekoa,
telebistako “reality show”en
zaborrean bilatzen duena.

18 elgoiBARREN 1994-I-28

AASTEAN ZEHAR

AASSTTEELLEEHHEENNAA31

OOSSTTIIRRAALLAA28
1177,,0000  PLAY BACK ETA BERTSO
JAIALDIA
Bertsolariak: Estitxu Arozena, Jokin
Sorozabal, Jon Maia, German
Meabebasterretxea, Iker Agirre eta
Joseba Lasagabaster.
Gai jartzailea: Izaskun Elizburu
3 Lanbide Heziketa Eskolan.
Antolatzailea: LHI.

1199,,0000 IKASTOLAKO HAURREN
JAIALDIA
3 Kiroldegian

2222,,1155 ZINEA
"Kika"
Zuzendaria: Pedro Almodovar
Aktoreak: Veronica Forqué, Alex
Casanova eta Victoria Abril.
3 Udaletxeko Biltzar aretoan
Antolatzailea: Ongarri zine kluba

OOSSTTIIRRAALLAA4
2222,,1155 ZINEA
"Los visitantes" (J.M. Poiré)
3 Udaletxeko Biltzar aretoa
Antolatzailea: Ongarri zine kluba

2222,,1155 ZINEA
"Kika"
3 Udaletxeko Biltzar aretoan
Antolatzailea: Ongarri zine kluba

AASSTTEEAAZZKKEENNAA2
1188,,3300 GURASOEI
ZUZENDUTAKO IKASTAROA
"Nola hitzegin seme-alabekin
drogei buruz"
BBB eta LHIko ikasleen gurasoei
zuzendua.
3 Kultur Etxean
Antolatzailea: Drogomenpekotasunen
prebentziorako Zerbitzua

OOSSTTEEGGUUNNAA3
1188,,3300 GURASOEI
ZUZENDUTAKO IKASTAROA
3 Kultur Etxean

Z I N E A

Z I N E A

JUARISTI Aroztegia

Egur-aluminiozko UNIFORM leihoak, egurrezko leihoen
edertasun eta aluminiozkoen teknika batzen ditu.

å Ez dauka mantenu beharrik
å Haizea eta urarentzat isolatua
å Kolore efektu ikusgarriak
å Betirako leihoak

Arotz, kontratista eta etxe berrikuntzetarako mundiala.
BULEGOA:
Ubitatrte, 2 behea. Tel.: 74 13 33

LANTEGIA:
Santa Ana, 16. Tel.: 74 29 94

IIGGAANNDDEEAA30
1100,,3300 TXISTU KALEJIRA
Txistulari Udaltaldea eta Inazio
Bereziartua Musikaeskolako
ikasleak.

1133,,0000 TXISTU KONTZERTUA
Txistulari Udaltaldea eta Inazio
Bereziartua Musikaeskolako
ikasleak.
3 Udal arkupetan.

1199,,3300--2222,,1155 ZINEA
"Kika"
3 Udaletxeko Biltzar aretoan
Antolatzailea: Ongarri zine kluba
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MMERKATU TXIKIA

1994-I-28 elgoiBARREN 19

Hilaren 21ean, ostirala, lepoko
painelu bat galdu nuen
Andonegitarren etxe parean.
Norbaitek aurkitu badu
mesedez deitu. 
Tel: 74 17 80 Mari Tere

Abenduaren 29an, elizako
arkupeetan mendiko txamarra
urdin bat desagertu zitzaidan
7ak eta  7,15 bitartean. Aurkitu
duenak dei dezala 
74 12 61era. Joseba

Urrezko katea eta medaila
aurkitu ditut Mintxetan.
Deitu 74 19 21 zenbakira

66an jaio eta Pilar ikastetxean
ikasi zutenak afari bat egingo
dugu. Afaria Txarridunan
izango da martxoaren 5ean eta
izena emateko azken eguna
otsailaren 25a izango da.
Tel.: 74 04 90 - 74 07 95
74 39 67

Karitasek familia bati emateko
erropak gordetzeko armairu bat
behar du. 74 15 09 / 74 12 57

Ford Fiesta 1.400 CLX bat
saltzen dut. 4 urte. SS-AF.
Tel.: 74 07 11 Tomas

Bigarren eskuko Renault 12
Bi- 1988 Y salgai. 
Prezio egokia.
Tel.: 74 41 32 Fernando

Gasezko estufak erosiko
nituzke. Telf: 74 08 95 Maite

Ekonomika bat saltzen dugu.
Berria. Deitu lanordutan.
Tel.: 74 16 38 Ainhoa

San Roke auzoan garaje bat
daukat alokatzeko.
Telf: 74 33 78 

Matematika, fisika eta kimika
klaseak ematen dira BUP, COU
eta FP. Gaztelaniaz.
Javier Telf: 74 13 11 

Banaketa egiteko neska bat
behar dugu Salegi pastelerian.
(Salegi)
74 28 75 Jose Ramon

Frigorifiko bat erosiko nuke.
Ate indibidualdun kongeladore
txiki batekin. Tel: 74 13 38
Eguerdian deitu

OPEL CORSA GT 3 ate SS-
AH saltzen da.Tel.: 74 01 17

Lana

Bestelakoak

Etxebizitzak

Salerosketak

Etxe bat saltzen dut Urasandin.
1. pisua.  
Tel: 75 51 69 

Pisu bat salgai. Ubitarte 11.
zenbakian.
Tel. 74 12 07 
(Iñaki - Mertxe)

Etxebarrin  etxebizitza berri
bat dago salgai. 87 m2.

Sukaldea, 3 logela, egongela
bat, 2 bainu gela, ganbara,
terraza eta garajea.
Tel.: (943) 70 12 71

Baserri bat hartuko genuke
Tel.: 76 62 64. Imanol

Etxe bat daukat alokatzeko.
Altzariak dauzka. Pedro Migel
Urruzuno kalean (Olatz altzari
denda ondoan). 
Tel.: 74 08 09 
3,30etatik - 7,30etara.

Abenduaren 23ko arratsaldean
urrezko domina galdu nuen
Arrillaga eta San Bartolome
kaleen artean. Inizialak:
aurrean A.G.eta atzean ARH +
74 10 68 Ane

EL ALMACEN DE ELGOIBAR
A l t z a r i a k

Erakusketa aldaketa
dela eta 
era guztietako 
sofa eta tresiloetan

Erosi ala ez 
zatoz gu bisitatzera!Siloi zaharra ekartzen baduzu

5.000 pta jasoko dituzu !!

ESKEINTZA BEREZIAK

Urasandi, 2.     Tel.: 74 29 41     ELGOIBAR
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Matxaria, 2.   TEL-FAX: (943)11 33 32 - 20 600 EIBAR

MMoottoorrrreenn ssaallmmeennttaa
eettaa kkoonnppoonnkkeettaa

94KO MOTORRAK: Errepidea, Kross, Trial, ...

2. eskuko piezak % 50 merkeago 

22.. eesskkuukkoo
mmoottoorrrreettaann 

aauukkeerraa
hhaannddiiaa

ZZaattoozz !!!!
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