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bere gain hartzen aldizkarian

adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

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

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Antenen enpresak jasotzen dituzten zigorrak sinboliko-
ak dira, telefonia oinarrizko estazio batek 6.000 eurotik
gorako irabaziak lortzen ditu-eta egunero. Eta Espainian
40.000 antena baino gehiago daude. Udalek ezin dute
horrelako instalazioak debekatu, zerbitzu publikoak baiti-
ra; dena dela, euren esku dago hori zelan egin arautzea”

((AAllbbeerrttoo AArrrraattee,, aabbookkaattuuaa))

“Espekulazioa rock-era iritsi da eta lehen higiezinetan inberti-
tzen zutenak orain jaialdietara eman dira. Artistak makina-
rendako odoloa besterik ez dira, Ilegales taldeak zioen mo-
duan. Inbertitu behar denak du garrantzia eta artistak jarraian
hirurogeitahamarretik kontzertu eman behar baditu ere, hor-
tik erditik erdia kobratuz bakarrik, horrek ez du garrantzirik”

((LLooqquuiilllloo,, aabbeessllaarriiaa))

EEDDOONNAAHHII..-- Nonahi, edonon. “Edonahi, asko balio dau hamengo diruak”. 
EEDDOOTTAARRIIKKOO..-- Edozelakoa, edozein modutakoa. “Janarixa, edotarikua izanda be, ez etsan ardura”.
EEDDOOZZEEIINNBBEESSTTEE..-- Asko, mordoa. “Zabaldu zittuan sariak esandako tokixan, eta edozeinbeste arrain
katiau zittuan”.
EEDDOOZZEENNBBAATT..-- Nahi beste. “Pagadi hartan, edozenbat perretxiku batu genduzen”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Txistulari hitza entzuten dugunean, berehala datorki-
gu burura bizitza guztiko kalejira eta dantzaldietako iru-
dia. Gure kultura eta tradizioen zati dira, baina askotan,
konturatu gabe, hanka sartzen dugu eta ez ditugu eurei
dagokien tokian ipintzen.

Aipaturikoaren eredurik argiena honako hau da. Bil-
boko Txistularien Udal Banda txistuaren profesionalez
osatua dago, gaur egungo gure herriko txistulari banda
onena osatzen dutenak.

Interpreteen kalitatea, kontzertu honetarako aukeratu-
tako lanak... guzti horrek, eta soka laukotearen laguntza-
ren sonoritateak, kontzertu hori benetako bitxia bihurtu-
ko dute, gaur egun beste edonon aurkitzea oso zaila
izango zena.

Mozart, Bach... horrelakoak entzunak ditugu, baina
kontzertu honetan gaur egungo lanak izango ditugu en-

tzungai, banda osatzen dutenendako espreski hemengo
konpositoreek prestatu eta sortutakoak. Lan horiek, zai-
lak izan arren entzuteko une batzuetan, kapritxoa dira
guretako.

Laburtuz eta ez aspertzeko, bateren batek dantzaldi
eta kalejiretako doinuak joko dituzten musikoen taldea
aurkituko duelakoan badago, ahaztu dadila. Hori bai, goi
mailako kalitatea duen musika entzun nahi badu, Colise-
otik pasa dadila zapatuan. Eta, horrez gain, zalantzak ba-
ditu hiru zuloko flauta batekin egin daitekeenari buruz,
bertan ikusiko du eta harrituta geratuko da.

Har ditzagun Eibarren ikuskizun handiak behar diren
moduan eta eskertu diezaiogun gure Udalari horrelako-
ak ekartzeko egindako ahalegina.

JJoossee MMiigguueell llaasskkuurraaiinn ((UUssaarrttzzaa TTxxiissttuullaarrii TTaallddeeaa))

BBIILLBBOOKKOO TTXXIISSTTUULLAARRIIAAKK
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Eibar Merkataritza Gune Irekiak
(EMGI), Eibarko Udalaren eta
Udal Euskaltegiaren laguntza-

rekin, herriko merkatarientzat eus-
kera ikastaroa antolatu du hirugarre-
nez. Dendari eta tabernariek euske-
raz oinarrizko ezagutzak jasotzea
edo dakitenaren inguruan sakontzea
da ikastaroaren helburua eta klaseak
ekainera arte emango dituzte, Udal
Euskaltegian, astean birritan. 

EMGIk horrelako ikastaroa antola-
tzen duen hirugarren urtea da hau
eta aurreko urteetakoek jasotako
emaitzak oso pozgarriak izan direla

diote arduradunek: “Aurreko urtee-
tan parte hartu dutenek ikastaroa lu-
zatzeko eskatu digute”.

Dagoeneko hogei bat lagunek
eman dute izena ikastaroan, baina
oraindik ikastaroan parte hartzeko
aukera dago. Interesa dutenek 943-
254083 (Leire), 943-708400 (Jon
Sasiain) edo 943-708435 (Junkal)
telefono zenbakietara deituta eman
dezakete izena. Ekimena merkatari-
tzaren alorrean euskararen erabilera
sustatzeko helburua duen ‘Euskarak
saltzen du’ kanpainaren barruan ko-
katzen da. 

Euskera ikastaroak merkatarientzat

Gaur Parkinsonaren Nazioar-
teko Eguna gogoratzen da
mundu mailan eta, urteroko

moduan, egun horren inguruan an-
tolatu du Deparkel elkarteak urtero-
ko batzarra: bihar, zapatua, izango
da batzarra, 13.00ean Eibarko Bizi-
kleta plazan dagoen Kasinoan. Ba-
tzarra eta gero, Azitain erretegian
bazkaria egingo da eta elkarteko
bazkide asko batzea espero dute.
Batzarrean, besteak beste, azken
urtean elkarteak egindakoen berri
emango dute eta Ardantzako loka-
la noiz zabalduko den ere azalduko
diete bazkideei. Orain arte Ipurua
kiroldegian lagatako lokal batean
eskaintzen ditu zerbitzuak elkarte

honek, baina hemendik gutxira Ar-
dantzan babes ofizialeko etxeen az-
pian lokala inauguratuko da. Elkar-
teko arduradunen iritziz, lokal be-
rriari esker jendearengana modu
errazagoan ailegatuko dira eta zer-
bitzu hobea emateko aukera izango
dute. 

Parkinson gaitzak 100.000 laguni
eragiten dio estatu mailan eta 65
urtetik gorakoen artean gaixotasun
neurodegeneratibo ohikoena da.
Gaixoen %20ri 40 urteak bete au-
rretik antzematen diote gaitza eta,
oraindik sendabiderik aurkitu ez
denez, aurtengo Parkinsonaren Na-
zioarteko Egunean ikerkuntzari bul-
tzada eman nahi izan diote.

Parkinsonaren Nazioarteko Eguna

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 --  bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrr iieettaa 2200 --  bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkee ttaa 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

Funeuskadi taldea

Mugica 
Ehorzketa

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

TABERNA BIDEBARRIETA, 1
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Euskarazko oinarrizko ezagutzak edo dakitena sakontzeko
jasotzeko aukera emango die ikastaroak.

Deparkelek hilabete honetan bertan inauguratuko du
lokal lokala Ardantzako etxebizitza berrietan
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Aurreko astean aurkeztu zuten Zerikasi
zerbitzu berria Elgoibarren, IMHko erai-
kinean: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro,

Mutriku eta Soraluzeko bizilagunei era guztieta-
ko prestakuntzari buruzko informazioa, orienta-
zioa eta aholkularitza hurbiltzeko zerbitzua izan-
go da, erabat doakoa, aurrez-aurre eta internet
bidez eskainiko dena www.zerikasi.com webgu-
nearen bidez.

Zerbitzuaren arduradunek aditzera eman du-
tenez, “Eusko Jaurlaritzako Etengabeko Ikaskun-
tza Zuzendaritza Europan adostutako ildo estra-
tegikoa garatzen ari da, pertsonen garapena
etengabeko prestakuntzaren bidez landuta, gi-
zarte aktibo eta aurreratua izatera ailegatu gaite-
zen”. Biztanle bakoitzarengana hurbiltzeko as-
moz, eskualdeka antolatu dituzte zerbitzuak. 

Aurkeztu berri badute ere, Zerikasik dagoene-
ko lanean dihardu hiru hilabetez eta Debabarre-
neko 90 erakunderekin egon da harremanetan,
prestakuntzari buruzko informazioa jaso eta in-
formazio hori eguneratuta izateko. 

Eskaintzen den informazio mota, berriz, oso
zabala da: “Jostungintzatik hasi eta tai-chi ikasta-
rotik pasata, unibertsitate mailako edozein ekin-

tza izan daiteke. Horregaitik, Zerikasik eskualde-
ko biztanle guztiei adierazi nahi die edozein mo-
tako ikastaroa ematen badute, Zerikasira deitze-
ko (943748271 telefonoa), ematen duten forma-
kuntza edo ikastaroen berri emateko”. Webgu-
nean erregistratuz gero, informazioa zuzenean
sartzeko aukera ere badago.
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AARRAALLAARR EETTAA EERRRREEBBAALL CCEENNTTEERR
Errebal Center proiektuaren inguruko azalpenak ema-
teko batzarrerako deia egin dute Aralar alderdiko Ei-
barko ordezkariek eta merkatu plazan egingo dena-
ren inguruko interesa duten guztiei hara agertzeko
gonbitea egin nahi diete. Eguaztenean, hilaren 16an
izango da batzarra, 19.00etan Arrate Kultur Elkartean.
Aralarrek hitzarmen horren inguruko alegazioak aur-
kezteko asmoa dauka eta proiektuaren nondik nora-
koak azalduko dituzte batzarrean, alegazioa aurkezte-
ko arrazoiarekin batera. 

ZZEEZZEENNEETTAARRAAKKOO SSAARRRREERRAAKK
Ignazio Zuloagaren omenez maiatzaren 11n egingo
den zezenketarako sarrerak asteburu honetan ipiniko
dituzte salgai: Arkupe, Leo, Jose Luis, Sayoa, York,
Chalcha, Terraza, Borda, Trinkete, Txoko, Ongi Etorri

eta Agiñaspi tabernetan, Rosa eta Blenda ileapainde-
gietan eta Ermuko Outumuro tabernan egongo da
sarrerak erosteko aukera. Sarrera merkeenak 35 euro
balio du eta garestienak 80 euro. Erretserbak egiteko
aukera ere badago, 652700914 telefono zenbakian
(10.00etatik 20.00etara) edo comisiontaurinadeei-
bar@gmail.com helbidera idatzita. Sarrerak aldez
aurretik erostea komeni da. 

2277..000000 EEUURROO JJUUBBIILLAATTUU EETTXXEEEENNTTZZAATT
Gizartekintza sailak aditzera eman duenez, jubilatu
etxeek diru laguntzak eskatzeko epea zabalik dago. De-
nera 27.000 euroko aurrekontua dago eta jubilatu etxe-
etako arduradunek hainbat arlotarako laguntzak eska di-
tzakete: hitzaldiak, ikastaroak, txangoak, kontzertuak,
dantzaldiak edo bestelako jaialdiak adibidez. Maiatza-
ren 2ra arte aurkeztu daitezke eskaerak, Pegoran.

autuan

Ikasketa eskaintza 
zabala Zerikasi-n

Zerikasi proiektuko arduradunak eskainitako
prentsaurrekoko argazkian.

Lerro hauek idazten ari
naizen momentu bere-
an, Europako herrialde

menditsu batetik barrena bi-
daia bat prestatzen ari naiz.
Horixe dauka ona interne-
tek, bada bi gauza batera
egiterik.

Erraza egiten ari zait bidaia
prestatzearena gainera. He-
rri batetik bestera joan behar
duzula markatu eta web zer-
bitzuak soluzio osoa ematen
du: trena hartu eta bailarako
hiriburura, hortik herritxo ba-
tera autobusez eta bertatik,
posta zerbitzuaren autobusa
hartuta, txangoaren abia-
puntu izango dugun mendi-
lepora. Baita bidaiaren kopu-
rua eta zati bakoitzaren irau-
pena ere. Eta guztia lehen
leihatilan erositako txartel
bakarrarekin.

Badago herrialde batean
hasi eta beste batean buka-
tzeko aukera ere, garraio
txartel berdina erabiliz.

Azken urtean geurean
garraio publikoak aurreraka-
da handia egin du Lurralde-
bus zerbitzuarekin. Baina in-
guruko beste lurralde ba-
tzuekin konparaketa egiten
hasten naiz eta urruti gera-
tzen da dena.

Interneten sartu eta Eibar
eta Markinaren arteko auto-
busik aurkitu ez. Eta hortik
haurrera hauek eta mila.

Hondarribitik gertu baina
estatuko mugaz bestalde
dagoen Azkainerako garraio
publikoen aukera begira-
tzen hasi naiz. Egon bada-
go, baina egun bat baino
gehiago behar dut batetik
bestera joateko eta aldizkari
hau bezalako tartea web bi-
dez nola bilatu eta kontrata-
tu daitekeen azaltzeko. Aio.
Banoa beste herrialderantz.

Garraio publikoaz

OOiieerr SSaann MMaarrttiinn

Martitzenean, 11.00-
etatik aurrera ‘Bai In-
dustriari!’ kanpaina-

ren barruan mahaingurua egin-
go da Debegesan. Besteak bes-
te, eskualdeko arduradun politi-
koek, hezkuntza zentruetako
zuzendariek, Debegesako or-
dezkariek eta eskualdeko en-
presariek hartuko dute parte.
Mahainguruan gaur egun es-
kualdeko enpresek lanpostu in-

dustrial eta teknikoak betetzeko
dituzten zailtasunak, gazteen-
tzat ikasketa industrial eta tekni-
koek eskaintzen dituzten auke-
rak, Debabarreneko eredu eko-
nomikoak eskaintzen dituen
abantailak, emakumeak sektore
honetan duen presentzia indar-
tzearen garrantzia eta beste
hainbat aztertu eta arazo horiei
erantzuteko estrategiak propo-
satuko dituzte.

Eskualdeko industria aztergai



Topagunea Euskara
Elkarteen Federa-
zioak urteko Batzar

Nagusia egin zuen aste-
buruan Durangoko Plate-
ruena Kafe Antzokian.
Karmen Irizar, Topagune-
aren lehendakariak, “Eus-
kara elkarteen mugimen-
duak 2008an 25 urte be-
tetzen dituela” azpima-
rratu zuen eta kontuan
hartzeko moduko datuak
eman zituen: “20.000
bazkide dituzte Topagu-
neko kide diren euskara
elkarteek, 1.400 bolunta-
riotik gora ari dira elkar-
teen bueltan lanean eta
350 profesional baino
gehiagok egiten dute lan
zuzenean euskara elkar-
teentzat. Hamar milioi
eurotik gorako aurrekon-
tua izan du euskara elkar-
teen mugimenduak az-
ken urtean”.

Horrekin batera, azaro-
rako jardunaldiak iragarri
zituen eta gai modura
‘Euskara elkarteak eta
sormena’ landuko da jar-
dunaldiotan. 

Bestalde, bazkide be-

rriak onartu ziren Batzar
Nagusian, Nafarroako lau
euskara elkarte: Altsasu-
ko Kima elkartea, Lizarra-
ko Garean elkartea, Be-
rriozarko Zorroka elkartea
eta Agoitzeko Karrika el-
kartea. Araba, Bizkaia, Gi-
puzkoa eta Nafarroako 90
bazkide ditu orotara fe-
derazioak gaur egun.

Zuzendaritza Batzordea
berritzea erabaki zuten

azkenik, lau kide berri
onartuta: Elena Laka (Ei-
barko ...eta kitto! Euskara
Elkarteko ordezkaria), Jo-
seba Llano (Arabar Errio-
xako Ttiki-Ttaka Euskara
Elkarteko ordezkaria), Ai-
tor Izagirre (Arrasateko
Txatxilipurdi Elkarteko or-
dezkaria) eta Karlos Gon-
zalez (Deustuko Berbaizu
Euskara elkarteko ordez-
karia).
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Panel berriak jarri zituzten
joan den astean merkatu
plazan hotz eta euriaren-

gandik babesteko. Errebaleko
merkatu plaza laga eta Rialtora
joan zirenetik, baserritarrak ke-

xu ziren euri eta hotzarengan-
dik ia babesik ez zutela esanez.
Denborarekin babesa lortuko
zela esan zitzaien eta panel be-
rri hauekin baserritarren kexak
asetzea nahi izan du Udalak. 

Merkatu plazako baserritarrak
panel berriekin babestuago

Armeria Eskolako
Ikasle Ohien Elkar-
teak Urteko Asan-

blada ospatu zuen joan den
zapatuan. Ekitaldien artean,
MCCko presidentea izan zen
Antonio Canceloren hitzal-
dia egon zen. Bestetik, In-
dustri Argazkilaritza Digita-

leko Lehiaketako sarituen la-
nak ikusi ahal izan ziren eta
anaiarteko bazkaria ospatu
zuten Arrateko Cantabria ja-
tetxean. Gainera, 1958.ko
eta 1983.ko promozioek,
50. eta 25. urteurreneko do-
mina eta diplomak jaso zi-
tuzten, hurrenez hurren.

Armeriako Ikasle Ohien
Urteko asanblada
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Azken bi hamarkadetan %70 jaitsi
dira auto-harrapatzeak Eibarren.
80. hamarkadan ehun bat auto-ha-

rrapatze zenbatzen ziren urtean herrian,
baina zifra hori nabarmen jaitsi da azken ur-
teotan. Horrela, 2007an 12 auto-harrapa-
tze, horietan hildako bat eta 14 zauritu zen-
batu zirelarik, eta 2006an 14 auto-harrapa-
tze zenbatu ziren.

Auto-harrapatzeen biktima gehienak
pertsona nagusiak izaten dira zenbakien
arabera. Gainera, istripu hauetariko gehie-
nak zebra-bideetan edo hauen inguruan
gertatzen dira. Datu honek bereziki ardura-
tzen du Udaltzaingoa, Euskal Herri osoan
errepikatzen den gauza bat delako.

Auto-harrapatzeen kopurua jaisteko as-
moz neurri ezberdinak hartu dira herrian.
Horrela, abiadura moteltzeko bandak ipini
dira errepidean, zebra-bideetarako sarrerak
zabaldu dira, eta kontzientziazio eta sentsi-
bilizazio kanpainak jarri dira martxan gidari
eta oinezkoentzat.

Elena Laka eibartarra, eskumatik bigarrena, zuzendaritza
kide berria da Topagunea Euskara Elkarteen Federazioan.

Topagunearen Batzar Nagusia

Auto-harrapatzeak
%70 jaitsi dira
azken 20 urteotan
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TToommaass BBrriinnggaass
6655 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Justiziaren martxia ona izateko ga-
nora gehixagorekin egin biharko zi-
ttuzten gauzak. Xerezeko alkatiak,
Pachekok, esaten eban moduan,
“hau txantxa bat da”. Konponbidia
ikusten detsat gauziari, baiña ez epe
motzian, luzerako jungo dan gauza
bat dala begittantzen jata.

Zer egingo zenduan 
justiziaren martzia 
hobetzeko?

JJuulleenn PPaattoo
1155 uurrttee,, iikkaasslliiaa
Ba ez dakitt zer erantzun. Azkenaldi-
xan egon dan grebian inguruan ez
dot informaziño asko jaso, holan,
ezin izango neban gauza askorik
esan gai horren gaiñian. Gauza asko
hobetu biharko lirakezela uste dot,
baiña bueno, egixa esan holako kon-
tuek ez jataz asko interesatzen.

MMªª DDoolloorreess RRooddrríígguueezz
7788 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Gauzia da danondako egon bihar da-
la justizia, ez batzurendako bakarrik.
Horretarako, nik uste dot bakia to-
pau bihar dala eta danak alkarrekin
aurrera egittia. Egixa esan justiziako
gauzak nahiko motel juaten dira, es-
tatuko papelekin egitten dan edozer
juaten da astiro-eta.

LLaauurraa GGaarrccííaa
3311 uurrttee,, llaannggaabbiiaa
Legiak gogortu biharko ziran eta,
behiñ hori eginda, danak bere osota-
sunian bete. Hau da, jarrittako zigo-
rra osorik betetzia. Bestalde, proze-
su judizialak arindu egin biharko zi-
ttuzten, ez izatia hain luziak. Gauza
txarrak egitten dittuanak ordaindu
egin bihar dau egindakuangaittik.

Espaiñiako justizia dudan
ipiñi da azken aldixan.
Grebak, geldotasuna, Mari
Luz-en kasua, segurtasun
faltia… mogimendu asko
egon da zuzentasunaren
gaiñian. Hillabete bittan
zihar, otsaillaren 4tik joan
den astelehenera arte,
egon dira greban
ez-eskualdatutako Justizia
Administraziñoko
funtzionarixuak. Euren
eskakizunen artian,

irabazittako dirua materixa honetan gaittasunak dakazen beste
autonomixetako funtzionarixuenakin parekatzia zeuan.
Funtzionarixuak euren soldatia igotzeko eskatzen eta estatua,
bere aldetik, zerbitzu minimuak ez betetziagaittik neurrixak
hartzen. Kaltetuak, betiko moduan, herrittarrak. Prozesu judizial
asko geldirik geratu dira grebiangaittik eta lehendik geldua zana
gehixago moteldu da holan. Kritika asko jaso dittu beran
geldotasun horregaittik Espainiako justiziak urtietan zihar. Askok
zera esaten dabe: “Justizia geldoa ez da justizia”. Baiña kritikak
ez dira hor geratzen bakarrik. Askok uste dabelako be justizia
boteria dakatenek kontrolatzen dabela eta dirua dakanak
eskubide gehixago dittuala ez dakanak baiño. Platonek esan
zebanez: “justua izango da bakarrik zoriontsua eta zorigaiztokua
injustua”. Zorionttasuna bilatu bihar dogu.



Gaurko aliarekin batera jaso do-
zuen inkesta oso modu errezian
betetzeko modukua izaten ahale-

gindu gara. Astekarixa jasotzen dozuen
guztiengana aillegatzeko asmuarekin, as-
tekarixarekin batera buzoian sartu de-
tsuegu inkestia: lehelengo hiru galdere-
tan bakotxak nahi daben moduan eran-
tzun leike, horretarako laga dogun tartian
idatzitta. Hortxe azaldu leikez astekarittik
gehixen eta gitxien gustatzen jatzuezen
gauzak, edozeiñ arlokuak: hizkuntzari
buruzkuak, estiluari buruzkuak, edukixeri
buruzkuak, emoten dan informaziñuari

buruzkuak... Adibidez, zeiñi gustauko li-
txakizu entrebistia egittia? Edo zeren
gaiñeko erreportajia irakorriko zenduke
gustora? Rebista osua koloretan izatia
nahiko zenduke?

EErrrreezzaa eettaa llaabbuurrrraa
Bestietan, barriz, markatxo bat egittia

nahikua da. Inkestia betetzeko ez da
denpora larregi pasau bihar eta guretako,
barriz, oso mesedegarrixa izango da
zeuen iritzixa zein dan ezagutzia. Behin
beteta dakazuenian, kolia dakan aldia
piskat umeldu eta tolostuta pegau bihar
da. Edozein buzoitan laga eta sellua ipiñi
barik guregana aillegauko da. Apirillaren
25a baiño lehenago bialdu bihar da. Al-
dizkari bakotxarekin inkesta bi banatu di-
ttugu, baiña etxeren batian zeozer esan
nahi daben lagun bi baiño gehixago bal-

...eta kitto!/2008-IV-11
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1166..000000 iinnkkeessttaa bbaannaattuu

ddiittuugguu aassttee hhoonneettaakkoo

aallddiizzkkaarriiaarreekkiinn bbaatteerraa..

HHaammaabboosstt eegguunn ddiittuuzzuuee

eerraannttzzuutteekkoo

ASTEKARIXAREN GAIÑEKO
GALDETEGIXA BANATU DOGU,
IRAKORLIEN IRITZIXAK JASOTZEKO

...eta kitto! 
astekarixa 
hobetzia
zeure esku

Astero etxian jasotzen dozuen
astekarixa zelan hobetu leikian
aztertzen gabiz eta horretan gure
irakorliak zer esan badakazue.
Horregaittik, astekarixa zeuen
gustura moldatzeko aukeria eskindu
nahi detsuegu, zuen iritzi eta
proposamenak jasotzeko tartia
eskinduta. Lehelengo pauso batian
gaurko aldizkarixarekin batera
banatu dogun inkestia bete eta
bueltan bialdu zeinkie. Horrez gain,
iritzi zihetzaguak jasotzeko
asmuarekin aurrerago telefono
bidezko inkestak egingo dittugu.
Dato guztiak jaso eta prozesauta,
aldizkari hobia egitteko biharrian
segiduko dogu, eskintzen dogun
produktua etenbarik mejoratzeko
gogua bidelagun.



...eta kitto!/2008-IV-11

din badago, gure buleguan inkesta gehi-
xago jaso eta betetzeko moduan egongo
dira (Urkizu, 11n solairuartian gagoz).
Eta, bestela, internet erabilliz gero, gure
webgunian (www.etakitto.com) bertan
inkesta on-line betetzeko aukeria be ba-
dago. Galderak euskeraz egin badittugu
be, baten batek euskeraz idazteko zailtta-
sunak baldin badittu edo gazteleraz ho-
beto moldatuko dala pentsatzen badau,
lasai asko erantzun leike gazteleraz. 

TTeelleeffoonnoozz bbee ggaallddeetteeggiixxaa
Behin lehelengo pauso hori emonda eta

lehelengo hartuemonaren ondoren, telefo-
no bidezko galdetegixak egitten hasiko ga-
ra maiatzian. Telefono bidezko galderak Az-
tiker enpresako profesionalak egingo dabe,
Eusko Jaurlaritzak horretarako emon daben
dirulaguntza berezixari esker. Eibarko 900
etxetara deittuko dabe, 16 urtetik gorako
eibartarreri galderak egitteko. Galdetegixari
esker guretako oso informaziño baliagarrixa
jasoko dogu, baiña erantzuteko galdera
errezak izango dira, batzuk erantzun zihetza
eskatzen dabenak eta beste batzuk, barriz,
erantzun zabalagua emoteko aukeria eskin-

tzen dabenak. Jasotako erantzun guztiak
ondo aztertuko dittue Aztikerrekuak eta,
ondoren, datu guztiak prozesau egingo di-
ttue, ondorixuak etara ahal izateko. Erantzu-
ten daben jendiak esandakueri esker, daka-
gun irakorle kopuru zihetza, egitten dittu-
gun alkarrizketen gaiñeko baloraziñua, esti-
luaren ingurukua, euskalkixa erabiltzeko
ohitturia, irakorliak aldizkarixari ikusten de-
tsazen alde positibo eta negatibuak... jakin-
go dittugu. 

EEmmaaiittzzaakk uuddaa oossttiiaann
Galdetegixak egitten maiatzaren

15ian hasiz gero, 15 bat egunian dei

guztiak eginda eukiko dittuela aurreikusi
dabe aztikerrekuak. Halanda be, denpo-
ra gehixago emongo dabe erantzunak
sailkatu, aztertu eta bestelako biharre-
tan. Euren kalkuluen arabera, julixo in-
guruan datuak prozesauta egongo dira.
Halanda be, udako oporrak-eta tartian
egonda, ...eta kitto! astekarixan jasotako
datuen ondorixuak iraillera arte ez dittu-
gu kaleratuko, zeuek be jakin deizuen
herrixan astekarixaren gaiñian jendiak
zer pentsatzen daben. 

......eettaa kkiittttoo!!kk 2200 uurrttee
Aurtengo abenduan 20 urte beteko dittu

...eta kitto! astekarixak. Hillian behiñ oso
modu apalian kaleratzen hasi zan tabloide
itxurako aldizkarixa, gure moduan, urtiekin
hazten juan da, itxurabarritzen: gaur egu-
nian Eibarko buzoien %85era aillegatzen
da astero, 7.950 ale banatzen dira Eibarren
eta baitta Eibartik kanpo be. Urtian
450.000 euroko presupuestua erabiltzen
dogu horretarako eta presupuestuaren za-
ti bat, %40 inguru, dirulaguntza publikueri
esker lortzen dogu.

20. urtebetetzia aldaketarako momen-
tu egokixa izan leikela begittantzen jaku.
Guri moda eta sasoi barrixetara egokitzia
gustatzen jakun moduan, ...eta kitto! As-
tekarixak be gaurko sasoira moldatzia
biharko dau ba! Baiña ez edozeiñ modu-
tan, kanbixua jendiaren gustuen eta pre-
miñen araberakua izatia nahi dogu; eta
aldaketa horretan zeuk be parte hartzia
nahi dogu, azken batian ...eta kitto! aste-
karixa danon artian egitten dogulako.
Ointxe dakazu astekarixan parte hartzeko
aukeria. Danon onerako izango da.

9
geure gaiA

7.950 ale banatzen dira astero; Eibarko buzoien %85.

20 urte beteko ditu aldizkariak abenduan. Inkestaren emaitzak etorkizuneko ...eta kitto!
diseinatzen lagunduko du.

MMaaiiaattzzaarreenn 1155eeaann eekkiinnggoo

hhaassiikkoo dduu AAzzttiikkeerr eennpprreessaakk

tteelleeffoonnoozz eeggiinnddaakkoo

ggaallddeetteeggiiaa.. 1166 uurrtteettiikk

ggoorraakkoo eeiibbaarrttaarrrreenn aarrtteeaann

990000 iinnkkeessttaa gguuzzttiirraa
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--MMaarrggoollaarriittzzaa gguussttookkoo dduuzzuu
eettaa,, ggaaiinneerraa,, ssaarriiaakk jjaassoo ddii--
ttuuzzuu zzuurree llaanneennggaaiittiikk......

Sari bi jaso ditut. 2007ko
Aratosteetako kartel lehiaketa
irabazi nuen ‘Ovnia’ izeneko
koadroarekin eta San Andre-
setako kartel lehiaketaren ga-
railea ere izan naiz. Iaz aire za-
baleko margolaritza lehiaketan
bigarren postua lortu nuen.
--ZZeerrkk aanniimmaattzzeenn zzaaiittuu lleehhiiaa--
kkeettaann ppaarrttee hhaarrttzzeerraa??

Andereñoarengatik hartzen
dut parte gehienbat. Izan ere,
beregatik izango ez balitz, ez
nuke jakingo lehiaketa horiek
antolatzen direnik ere.
--BBeettiiddaanniikk iizzaann dduuzzuu gguussttoo--
kkoo mmaarrggoollaarriittzzaa??

Bai, txikitatik gustatu zait.

--NNoollaa iinnssppiirraattzzeenn zzaarraa mmaarr--
ggoottzzeerraakkoo oorrdduuaann??

Ba adibidez, asteburuan as-
ko gustatzen zaidan paisaia
bat ikusten badut, hori mar-
gotzen dut.
--ZZeeiinn mmaarrggoollaarriittzzaa mmoottaa dduu--
zzuu nnaahhiiaaggoo??

Oleoa. Margotzea marraz-
tea baino nahiago dut; oleoa-
rekin kolore politak eman
ahal dizkiet koadroei. Era be-
rean, nahiago dut akuarela
arkatza baino.
--ZZeeiinn ddaa zzuurree mmaarrggoollaarrii
gguussttookkooeennaa??

Nire osaba.
--NNaagguussiittaann mmaarrggoollaarrii??

Momentuz ez dut horretan
pentsatzen, baina gustatuko
litzaidake hortan aritzea.

“Margotzea marraztea
baino nahiago dut”

EKAIN LAZKANOk
margolaritza oso
gustoko du eta horretarako
doaiak ditu gainera.
13 urteko mutiko
honek hainbat sari jaso
ditu orain arte
egindako
koadroengaitik.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Haginak egunean hiru aldiz garbi-
tzen dituzu? Ondo zaindu behar
dira hortzak, bestela mina izango
duzu eta kendu egin beharko diz-
kizute, eta horrek bai ematen
duela mina. Zure irrifarrea, gaine-
ra, ederra da!

ttaauurruuss
Astea makal hasiko duzu, baina
era paregabean amaituko dituzu
egunak. Hasieran izango duzun
gogo falta di-da batean pasatuko
zaizu eta bizi poza izango duzu
geratzen diren egunotan. Bilakae-
ra horrek guztiak harrituko ditu!

ggeemmiinnii
Azken aldian despistatu samar za-
biltza. Ez diozu ezerri atentzioa
jartzen eta gauza asko ahazten
zaizkizu. Agian agenda bat erosi
beharko zenuke, baina arazoa zu-
re buruan dago. Hainbeste txori
dituzu…

ccaanncceerr
Arreta gehiago eskainiko diezu
zure inguruan daudenei hurrengo
egunotan. Azken boladan zure
kontuetaz arduratu zara soilik,
baina konturatuko zara munduan
ez zaudela zu bakarrik eta inguru-
koek ere zure beharra dutela.

lleeoo
Zu zara animalia guztien artean
erregea eta horrela sentituko zara
datorren astean. Denak egongo
dira zure menpe, zure esanetara
eta zuk nahi dutena egiteko prest.
Eseri zaitez tronuan eta agintzen
hasi! Aukera paregabea, ezta?

vviirrggoo
Jainkoaren hitza entzun duzula?
Tira, zapatuetan lasaiago ibili be-
harko zinateke. Bakoitzak bere si-
nesmenak ditu, baina zuk ikusi ze-
nuena ez zen amabirjina, zure ko-
muneko argia zen. Entzun zenue-
nari buruz, zer esango dizut ba...

lliibbrraa
Lagun batek zur eta lur utziko zai-
tuen zerbait kontatuko dizu mar-
titzenean. Sinestea ere kostatuko
zaizu, baina bai, egia izango da
berak esandakoa. Hori bai, sekre-
tu hori ondo gorde beharko duzu!
Ea gai zaren!

ssccoorrppiiuuss
Aste berri bat, baina betiko gau-
za bera. Monotoniak aspertzen
zaitu? Ba bilatu gauza berriak,
ondo pasatzeko era eta bide be-
rriak. Zure esku dago monotonia
hori apurtzea, baina gauza da
eroso zaudela egoera horretan.

ssaaggiittttaarriiuuss
Jende berri asko ezagutuko duzu
hurrengo egunetan. Zuk duzun
hitz erraztasunarekin normala da
jendea ezagutzea, oso atsegina
zara eta zure izaerak hortan la-
guntzen du. Hala ere, egon zaitez
adi zenbait pertsonarekin.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Udako jaiak faltan botatzen ditu-
zu? Ba oraindik itxarotea besterik
ez zaizu geratzen. Hala ere, egun
bakoitza festa bat izan daiteke
zuk nahi izanez gero. Prestatu zai-
tez, izan ere, eguaztenean egun
zoro bat biziko duzu.

aaqquuaarriiuuss
Noiztik ez duzu liburu bat irakur-
tzen? Irakurtzeko ohitura hartu
beharko zenuke, nahiz eta tonta-
keria iruditu, egunerokotasunean
ere lagunduko dizulako. Aukeratu
liburu egokia eta hartu behar du-
zun denbora hura irakurtzeko.

ppiisscciiss
Telefono mugikorra belarrira itsa-
tsita daukazu, zenbat diru gasta-
tzen duzu dei eta mezuetan?
Hainbesterako beharra daukazu?
Gero diru gutxi daukazula kexa-
tzen zara. Nola ez duzu ba gutxi
izango? Kontrola zaitez.

horoskopoa

Gaztekitto
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Bihartik aurrera herrian
ile-hori asko ikusten
baduzue ez zaitezte

harritu, izan ere, Eibarrek in-
basio alemaniarra jasoko du
aste batez. Balingen Gymna-
sium-eko ikasleak izango dira
ile-hori horiek eta lasai, prin-
tzipioz, ez dira arriskutsuak.
Inbasio baketsua izango da,
anaitasunezkoa.

Ignazio Zuloaga institutuak
14 urte daramatza atzerriko
ikastetxe ezberdinekin elkar-
trukeak egiten. Aurreko urte-
etan Ingalaterrako St. Wilfrid
eta Danimarkako Allerod

Gymnasium izan dira eibarta-
rrekin elkartrukeak egin di-
tuzten zentruak, institutuko-
en arabera, bai alderdi peda-
gogikotik, bai pertsonaletik
“oso arrakastatsuak” izan zi-
renak. Esperientzia positiboa
izanda, aurten ere ekimen
berarekin jarraitzea erabaki
zuten institutukoek.

Alemaniak hartu die lekua
aurten Ingalaterra eta Dani-
markari. Hain zuzen ere esta-
tuaren hego-mendebaldean
(Suitzako mugatik hurbil, Ba-
den Wuttenberg eskualdean)
dagoen Balingen hiriko Balin-

Willkommen 
Eibarrera!



Gaur bertan La Sallen ikasten diharduten
1. Batxilergoko ikasleek antzerki solidarioa
egingo dute. Antzezlana, "Sabina
y las brujas ", Eibarko Unibertsitate
Laboralean izango da. Bertan jasotakoaren
erdia Proyde-Proegak, La Salleko GKEak,
Boliviako baliabide gutxiko umeei bidaliko
die. Eskolaz kanpoko ekintza hau aurten
egingo da lehendabizikoz eta "elkartasun
irekiaren" aldeko baloreak lantzen ditu.
Emanaldi bi egingo dira: 11:30ean
Azitaingo ikasleentzat eta 19:00etan
nahi duenarentzat.

gaztekittO
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gen Gymnasium-arekin egin
dute elkartrukea Ignazio Zulo-
aga institutukoek.

EEiibbaarrttaarrrraakk aalleemmaanniiaann
Eibartarrak izan dira elkar-

truke honetan mugitu egin
behar izan diren lehenak. Ho-
rrela, institutuko 31 ikasle eta
irakasle 2 Balingenen izan zi-
ren martxoaren 3tik 9ra. Ikas-
leen esanetan, “egitarau opa-
roa izan genuen, orekatua”.
Eibartarrek, klaseetara joateaz
gain, aisialdirako aukera izan
zuten eta, gainera, hainbat
txango ezberdin egin ahal
izan zituzten. Besteak beste,
Stuttgart-en dagoen Merce-
des autoen museoa, Constan-
za aintzira eta Tubingen hiri
unibertsitarioa bisitatu zituz-
ten. “Esperientzia ahaztezina
izan zen”, institutukoen ber-
betan.

AAlleemmaanniiaarrrraakk EEiibbaarrrreenn
Alemaniarrak Eibarrera etor-

tzeko ordua heldu da orain.
Bihar eguerdian iritsiko dira he-
rrira eta hilaren 19ra arte egon-
go dira gurean. Harrera ezinho-

bea izango dute ger-
maniarrek, izan ere,
Kezkakoek ohorezko
dantza eskainiko die-
te eta, ondoren, lun-
txa izango dute insti-
tutoan bertan.

Domekarako ikas-
leek ez daukate ezer
programatuta, baina
astelehenetik zapatu-
ra arte ez dute geldi-
rik egoteko aukerarik
izango. Astelehene-
an, goizean goiz,
euskararen gaur
egungo errealitatea
eta historian zehar
izandako bilakaeraren
berri jasoko dute alemaniarrek
eibartarren ahotik. Honen os-
tean, esku pilotan jokatzen
ikasteko aukera izango dute bi-
sitariek eta ‘Ama Lur’ filma iku-
siko dute.

Martitzenean autobusa har-
tu, eta Txillida Leku eta Do-
nostia bisitatuko dute elkar-
trukean partehartzen dutenek.
Eguaztenean Eibar ezagutze-
ko aukera izango dute, beste-
ak beste, Unbe, merkadiloa

eta Portalea. Eguenean auto-
busa hartuko dute berriro, bai
alemaniarrek, bai eibartarrek,
izan ere, Bilbora joango dira,
eta bertan, Guggenheim mu-
seoa bisitatzeko aukera izan-
go dute. Egonaldiaren azken
egunean, barixakuan, sei tal-
detan banatuko dira elkartru-
keko partehartzaileak eta tal-
de bakoitzak elkartrukean ja-
sotako sentsazioak islatuko di-
tuzte mural batzuetan.

Klaseetara joateaz gain, aisialdirako aukera
zabala izan zuten eibartarrek Alemanian.
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Antzerki solidarioa La Sallen

Mileurista terminoa
interesgarria iruditu
zitzaidan estreina-

koz Xabier Aierdi soziolo-
goari entzun nionean, baina
dagoeneko termino asper-
garria egin zait. "Gogor es-
tudiatu, curriculum ona iza-
teko" abisatzen dugula es-
kolan zein etxean. Ez naiz
gero ni izango estudiatu be-
harra tutuluko estratara bo-
tako duena, baina ikasketa
horiek curriculumaren aitza-
kiaz eginez gero, mileurista
perfektua izateko bidean
egongo garelakoan nago.
Hori nahi baldin badugu,
aurrera.

Ikasketak, jatorriz, ez dira
curriculum enmarkagarri bat
lortzeko. Harrigarria bada
ere, lanean trebatzeko as-
matu ziren bere garaian
ikasketak. Bai, XXI. mende-
ko deskubrimendua egin
berri dut, ezta? Tontakeria
dirudi, baina hori argi izan-
da, curriculumik gabe bere
trebakuntza erakusteko gai
denak, uste dut badaukala
egungo lan-merkatuan arra-
kasta izateko aukerarik. Gari
Araolazak blogariak Seth
Godin aipatuz dion bezala,
"lan eremu bakoitzean au-
keratu beharko da zertan
nahastu burua, baina ez utzi
aukera pasatzen espediente
akademiko zoragarri baten
trukean". Alegia: estudiatu
estudiatu beharrekoa eta
saltseatu, saltseatu... hori
izan daiteke-eta zure kurri-
kulum onena.

Kurrikuluma

JJoossuu
MMeennddiikkuuttee

Bestalde, aurten ere Azitaingo 
La Salle ikastetxeak Euskal Astea 
ospatu du. Ikasleek aukera 
paregabea izan dute, hainbat 
ekintzaren inguruan, euskaraz 
jarduteko. Urte guztian egiten den
arren, indar berezia ematen zaio
egunotan.

Euskal Astea ere egin dute
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-- NNoollaa iippiinnii zziinneenn hhaarrrreemmaanneettaann
AAhhaazzttuuaakk eellkkaarrtteeaarreekkiinn??

Elkartetik deitu zidaten, gerra eza-
gutu zuen jende bila zebiltzaten-eta.
Prentsaurrekoa eman behar zutela eta
gonbidatu egin ninduten. Nik neuk
ez nuen gerra zuzenean bizi izan, ha-
si zenean 12 urte besterik ez nuen,
eta amaitu zenerako 15 urte. Hala
ere, gerraren ondorioak bizi izatea
egokitu zitzaidan. Santoñakoa naiz
eta familia guztia sakabanatuta ibili
zen, ni amarekin bakarrik geratu nin-
tzen, handik irteteko modurik ez ze-
goen-eta.. 
-- GGeerrrraarreenn oonnddoorriiooaakk eettaa FFrraannccoorreenn
eerrrreeggiimmeennaarreenn eerrrreepprreessiiooaarreennaakk,,
GGuuaarrddiiaa ZZiibbiillaakk mmaanniiffeessttaazziioo bbaattee--
aann sseemmeeaa ttiirroozz hhiill zziizzuunn--eettaa.. ZZeerr
ggeerrttaattuu zzeenn??

Burgoseko epaiketa zela-eta, mani-
festazio jendetsua egin zen Eibarren
eta semea tartean zegoen. 1970eko
abenduaren 3an eta 4an egin ziren
manifestazioak. Lehenengo egunean
ez zen ezer berezirik gertatu, baina
bigarrenean Guardia Zibila tiroak bo-
tatzen hasi zen eta tiro batek semea
zauritu zuen gibelean. Ospitalera era-

man zuten, baina ez zegoen zer egi-
nik, pentsatzen dut gertatutakoa eta
gero giroa oso bero zegoela eta egun
batzutan bizirik aguantatzeko ahale-
gina egin zutela, baina egun gutxira
hil egin zen. 
-- NNoollaa bbiizzii zzuueenn hheerrrriiaakk hhoorrrreellaakkoo
eeggooeerraa llaarrrriiaa??

Tentsio handiko egunak izan ziren,
herria guztiz hartu zuten... jendeak
asko lagundu zigun, Eibar herri zora-
garria da. Asko sufritu genuen, horre-
lako zerbait  betirako geratzen zaizu
barruan, baina aurrera egiten jarraitu
behar duzu.
-- AAsstteebbuurruuaann IIII.. EErrrreeppuubblliikkaa aallddaa--
rrrriikkaattuu zzeellaa 7777 uurrttee bbeetteekkoo ddiirraa.. ZZeerr
eessaannaahhii dduu hhoorrrreekk zzuurreettzzaatt??

Egun pozgarria da. Eibarren bande-
ra ipintzen nire aitaginarreba ibili

zen, bera gauzaina, serenoa zen sasoi
hartan eta goizaldean, dena gertatu
zenean berak partehartze zuzena izan
zuen. 
-- AAhhaazzttuuaakk eellkkaarrtteeaakk eeggiinnddaakkoo
ddeeiiaallddiiaa zzaabbaallaa ddaa,, eezz ddaa aallddeerrddii
bbaatteekkiinn eeddoo bbeesstteeaarreekkiinn bbaatt eeggiinn
bbeehhaarr.. ZZuu aallddeerrddiirreenn bbaatteekkoo kkiiddee
zzaarraa??

Sasoi batean gaur egun desagertu-
ta dagoen ‘Partido del Trabajo’ izene-
ko alderdian egon nintzen, baina bes-
tela ez naiz alderdi batekoa edo bes-
tekoa izan. Presoen aldeko ekitaldie-
tan parte hartu dut eta ahal dudan
neurrian eurei laguntzen ahalegin-
tzen naiz, baina urteetan aurrera noa
eta osasunez makalago nago, gero
eta zailagoa egiten zait ekitaldietan
parte hartzea. 
-- ZZeeiinn aauukkeerraa iikkuusstteenn ddiioozzuu IIIIII..
EErrrreeppuubblliikkaa bbaattii??

Ni desiatzen nago, bizitza osoa
eman dut horren zain. Gaur eguneko
egoera aldatu egin behar da, aldake-
taren alde borroka egin behar da eta
monarkia kenduta Errepublika ezarri,
hori oso positiboa izango litzatekeela
uste dut. 

“III. Errepublika noiz ailegatuko
den ikusteko desiatzen nago”

Ahaztuak 1936-1977 elkarteak
estatu kolpearen, errepresioaren
eta Francoren erregimenaren
biktimek osatzen dute.
Errepublikaren 77. urtemuga
dela-eta, bigarren urtez jarraian
Eibar aukeratu dute gure herria
‘Gora Errepublika! Gora herri
borondatea!’ lemapean bihar
13.00etan Untzagan egingo
dituzten ekitaldiak garatzeko.
Eguaztenean elkarteko Martxelo
Alvarez Eibarren izan  zen,
Portalean, ekitaldiaren berri ematen.
Aldamenean Casimiro Pérez
eibartarra izan zuen, Francoren
erregimenaren kontrako borrokan
jardundako gizona eta 1970. urtean
Eibarren manifestazio batean tiroz
hil zuten Roberto Pérez
Jauregiren aita.
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““GGuuaarrddiiaa ZZiibbiillaakk sseemmeeaa

ttiirroozz hhiill zziigguunneeaann,,

hheerrrriiaakk llaagguunnttzzaa hhaannddiiaa

eemmaann zziigguunn.. EEiibbaarr

zzoorraaggaarrrriiaa ddaa””
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- ZELAKO ZERBITZUA ESKAINTZEN DUZUE KONTSULTETAN?
Ikusmena eta entzumena doan begiratzen ditugu, 
horretarako teknologia eta makinarik berrienak erabilita. Ho-
rri esker, zentzumen bi horietan ager daitekeen edozein
gaitz edo arazo antzeman eta horietarako konponbideak es-
kaintzen ditugu: ikusmenaren graduazioa, begi-barneko ten-
tsioaren neurketa, patologiak antzematea... Entzumena be-

giratzeko, berriz, in-
tsonorizatutako

kabina daukagu.

Audifonoak moldatzeaz gain, entzumena zaratetatik 
edo uretatik babesteko moldeak ere baditugu, gaitzik izan
barik entzumena babestu nahi dutenentzat. 
- PREBENTZIOA AIPATUTA, BEGIA EGUZKI-IZPIETATIK BABESTEARI

GERO ETA GARRANTZI HANDIAGOA EMATEN DIOTE, EZTA?
Oso garrantzitsua da eguzkitarako betaurreko egokiak 
erabiltzea, izpi ultramoreek kristalinoari min ematen 
diotelako eta, ondo babestu ezean, denborarekin kataratak
sortu daitezkeelako. Gaur egun aukera handia dago arlo ho-
rretan: umeentzat bereziki pentsatutako betaurrekoak dau-

de, graduatutakoak, kristal polarizatua dutenak... 
- ZEIN BEREZITASUN DUTE KRISTAL POLARIZATUEK?
Eguzki-izpiek sortutako islada eta horrelakoak 
saihesteko filtro bereziari esker, oso egokiak dira 
gidatzeko, itsaso edo hondartzan ibiltzeko eta, 
oro har, danerako, begia babesteaz gain ikusmen 
argiagoa lortzen delako. 
- BETAURREKOAK MODAKO OSAGARRI GARRANTZITSUA

BIHURTU DIRA AZKEN ALDIAN...
Hala da. Optika arloko laborategi ezagunenekin egiten
dugu lan eta marka entzutetsuenak dauzkagu: Oakley,
Gucci, Versace, Ray Ban, Prada... Gainera, %15eko
deskontua eskaintzen dugu marketan eta ordaintzeko

erreztasunak ematen ditugu. Jendeak inolako
konpromezu barik eskatu dezake 

aurrekontua.

Martxoaz geroztik optika-zentro berria
dago Julian Etxeberria kalean: Beittu.
SSUUSSAANNAA,, LLOORREEAA eettaa PPAATTRRIICCIIAAkk
ikusmenarekin eta entzumenarekin lo-
tura duten patologiak antzeman 
eta horientzat konponbiderik egokiena
aukeratzen lagunduko dizuete, 
punta-puntako teknika eta teknologia
erabilita. Gainera, eguzkitik babesteko
betaurrekoetan aukera zabala aurkitu
dezakezue, marka ezagunekin 
eta merkatuko diseinu berrienekin. 

“Ikusmena eta entzumena begiratzeko 
teknologiarik aurreratuena erabiltzen dugu”

J. Etxeberria, 13
Tfnoa. 

943 700 230

%15eko
deskontua

markako
eguzkitarako 
betaurrekoetan

Graduatu 
zure eguzkitarako

betaurrekoak

RPS tramitean / Bateraezinezko eskaintza /   2 zilindro /   4 esfera+
-

+
-

69¤tik hasita



BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE

DENTISTA

EGUNERO

Untzaga 5 - 4.  . . . . . . . . . . 943 70 23 85

OOSSAASSUUNN
DDDDeeeennnn tttt iiii ssss tttt aaaakkkk DDDDeeeennnn tttt iiii ssss tttt aaaakkkk FFFF iiii ssss iiii oooo tttt eeee rrrraaaapppp iiii aaaa

MMUUGGII
FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA

Eider Mugica Aristondo

669 735 925

EEggiigguurreennttaarrrreenn,, 1188

OSKAR LOPEZ
DE GUEREÑU
18 Kolegiatu 
zbkia.

EIBARKO TXIKITO, 12
BEHEA ESKUMA

TEL. ETA FAXA:
943 12 14 80

C.F. Errasti
705 Koleg. zkia.

Zuloagatarren, 7
Tel. 605 71 49 88 / 943 70 15 61

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

–– FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA

–– OOSSTTEEOOPPAATTIIAA

–– MMAASSAAJJEE
TTEERRAAPPEEUUTTIIKKOOAA

hortz-klinika
UNTZAGA

UUnnttzzaaggaa,, 22 - 1. Eskuma
Tfnoa. 994433 7700 2255 9922

egunero

–– ffiissiiootteerraappiiaa

–– oosstteeooppaattiiaa

–– eerrrreehhaabbiilliittaazziiooaa

MMaannuu SSáánncchheezz FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA
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BBiissttaa EEddeerr,, 1199 -- bbeehheeaa  
TTeell.. 994433 7700 0000 8822

994433 2200 8844 7755

IRAZABAL Hortz-Klinika

J. Etxeberria, 12 – 1. esk.
Tel. 943 208552

J. Irazabal, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK
RPS 04/02ZERBITZUAK

Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

ABANTAILAK
- DESKONTU BEREZIAK:

Mutua eta Aseguruak, enpresak…
- IMQ

g r u p o  i n n o v a  d e n t a l

... 15 urte eibartarren irribarrea pizten

3 Inplanteak
3 Ortodontzia
3 Zuritzea
3 Hortz-estetika Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)

Tfnoa. 943 20 34 46                     Tfnoa. 943 74 33 74

]  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

]  Logopedia
]  Inkontinentzia urinarioak
]  Kirol medikuntza
]  Ama izateko prestakuntza

Patronato
Eibarrés

EErrehabilitazioa
eta FFisioterapia

Urkizu 9 - behean
EGUNERO (08.00 - 19.30)

Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58
Faxa - 943 12 03 58 

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA

DDiippuuttaazziioo 88--1100  4488226600 EERRMMUUAA •• TTeell.. 994433 1177 2211 1122 -- 994433 1177
2211 1166

EERRRREEHHAABBIILLIITTAAZZIIOO EETTAA KKOONNTTSSUULLTTAA ZZEENNTTRRUUAA

•• OOddooll aannaalliissiiaakk
•• EElleekkttrrootteerraappiiaa
•• FFiissiiootteerraappiiaa
•• UUrrggeennttzziiaakk
•• EEssffoorrttzzuu pprroobbaakk

•• 33.. aaddiinneekkooeenn mmaanntteenniimmeenndduuaa
•• KKoonnttssuullttaa mmeeddiikkooaakk
•• EErrrreekkoonnoozziimmeenndduu mmeeddiikkooaakk
•• MMaassaajjee tteerraappeeuuttiikkooaa
•• KKiirrooll mmaassaajjeeaakk

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

EEEErrrr rrrr eeeehhhhaaaabbbb iiii llll iiii tttt aaaazzzz iiii ooooaaaa

KKKK iiii rrrroooo llll   mmmmeeeedddd iiii kkkkuuuunnnn tttt zzzzaaaa

PPeeddrroo EEttxxeebbeerrrriiaa GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EEGGUUNNEERROO

DDDDiiii eeee tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa
Nutrizio eta

Dietetika Zer-
bitzua

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea

Umeen obesitatea

Nutrizio-berreziketa

Dieta pertsonalizatuak

Kontsulta astearte eta ostiraletan
Ordua hartzeko: 647 823 971
SSaann AAgguussttiinn,, 22--44 
BBuulleeggooaakk II LLookkaallaa

OOSSAASSUUNN

HORTZ KLINIKA

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57

HHeemmeenn zzuurree ttookkiiaa iizzaann nnaahhii bbaadduuzzuu
ddeeiittuu 994433--220066777766 tteelleeffoonnoorraa

San Agustin, 2-4 - M lokala
Tel. 622 14 58 58

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.



IIññaakkii RRiivveerroo ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

AARRRRAATTEE OORR--
TTOOPPEEDDIIAA

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,, 77
TTeell..//FFaaxxaa:: 994433 7700 0066 3311
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa

Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

Ana Oiarzun

Blas Etxebarria 2 - behea
Telf. 943 20 08 20          Mobila. 635 74 62 50

l PSIKOLOGIA
l SEXOLOGIA
l BITARTEKARITZA LANAK

(bikotea, familia...)

PPSSIIKKOOLLOOGGIIAA -- PPSSIIKKOOTTEERRAAPPIIAA
HHaauurr eettaa HHeelldduueennttzzaakkoo

Oscar Mondragon Lili
Yolanda Cuartero
Mikel Diez Oregi

Bista Eder 6 - 1. ezk.  % 943 70 26 62

10.00 - 12.00
16.00 - 20.00ORDUTEGIA:

RRPPSS:: 331133//9988

AA RR OORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

-- AAffaassiiaakk

-- DDiissffoonniiaakk

-- DDiissllaalliiaakk

-- DDeegglluuzziioo aattiippiikkooaa

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa 1100 -- 66.. eezzkk.. ((EEIIBBAARR)) TTeell.. 994433 2200 2277 1155 

-- DDiisslleexxiiaakk

-- HHiizzmmootteellttaassuunnaa

-- EEsskkoollaa aarraazzooaakk

AArrtteekkaalleeaa 3300 -- 22.. BB ((DDUURRAANNGGOO)) TTeell.. 9944 668811 9900 7799 

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

AURRERA EDIFIZIOA 943 20 22 66
Urtzaile 1, 1. Eskuma  646 233 182

ll ESTRESA
ll ANTSIETATEA
ll DEPRESIOA
ll ERLAJAZIOA
ll FOBIAK

ll ALZHEIMER-TERAPIA
ll IKASTEKO TEKNIKAK
ll UMEEN ARAZOAK
ll AUTOESTIMA
ll MEMORIA LANKETA

ARRATE GARITAONANDIA

Nerea Arregi (123 zenb. kolegiatua)
Rosarito Rodriguez (125 zenb. kolegiatua)

Amagoia Zubizarreta (122 zenb. kolegiatua)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA 4488
EEIIBBAARR

994433 220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE

994433 779999774466

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

994433 1122 1144 9933
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

EELLEENNAA 
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPP ssss iiii kkkkoooo llll ooooggggooooaaaakkkk

OOOOssss tttt eeeeooooppppaaaa tttt aaaakkkk

PPPPooooddddoooo llll ooooggggooooaaaakkkk

l JJoossee AAllbbeerrddii AAllbbeerrddii

OOKKUULLIISSTTAAKK

San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82

eegguunneerroo aarrrraattssaallddeezz

OOOOkkkkuuuu llll iiii ssss tttt aaaakkkk

OOOOrrrr tttt ooooppppeeeedddd iiii aaaa

OOSSTTEEOOPPAATTIIAA
KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

IIññaakkii AAzzppiittaarrttee
eettxxeezz eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa
665599110077002233

ZZeezzeennbbiiddee,, 11 -- bbeehheeaa

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

GGIIDDAAGGIIDDAA



Ahaztuak 1936-1977 el-
karteak (estatu kolpea,
errepresioa eta frankis-

moagatik kaltetuen elkarteak)
biharko ekitaldia deitu du.
13.00etan Untzagan elkartuko
dira, udaletxe parean, ‘Gora
Errepublika! Gora herri boron-
datea’ lemapean II. Errepubli-
karen aldarrikapenaren 77. ur-
temuga gogoratzeko: “Espai-
niako herrietako bizilagunek
demokratikoki gobernu mota
bat aukeratu zuten eta hori go-
goratu nahi dugu. Gobernu ho-
rrek, besteak beste, estatuaren
antolaketa demokratikoan eta

eskubide eta askatasunen ba-
besean aurrerapausuak ekarri
zituen. Aldi berean, orduan fin-
katzen ari zen esperientzia de-
mokratikoa, orain arte estatu
mailan egon den sakonena,
bost urte geroago, 1936ko uz-
tailaren 18ko kolpe faxista eta
gero, armen indarkeriaz nola
suntsitu zuten gogoratu nahi
dugu”. Horrekin batera, Euskal
Herriko memoria historiko de-
mokratikoa eta antifaxista alda-
rrikatuko dute. 

Deialdia erabat zabala dela
azpimarratu nahi izan dute el-
karteko ordezkariek: “Iaz lehe-
nengoz egin genuen bezala,
deialdia zabala da, jende guz-
tiari irekia eta erabilera politiko

edo partidistetatik kanpokoa.
Gure aldarrikapenarekin bat
egiten duen jende guztia on-
gietorria izango da”.

LLllaammaazzaarreess eettaa MMaaddrraazzoo 
ddoommeekkaann

Ezker Batua-Berdeak taldeak
domekan gogoratuko du II.

Errepublika. Urteroko moduan,
Eibar aukeratu dute alderdiaren
ekitaldi nagusirako, “estatu
mailan Errepublika aldarrika-

tzen lehenengo herria izan ze-
lako, 1931ko apirilaren 13an,
orain dela 77 urte”.

Txaltxa Zelai-Untzaga ingu-
ruan burutuko dira ekitaldiak,
11.30etatik aurrera. Ekitaldi
politikoan alderdiko ordezkari
nagusiek hartuko dute parte:
Gaspar Llamazares IU-ko Koor-
dinatzaile nagusiak eta Javier
Madrazo EB-Berdeak-eko ko-

ordinatzaile nagusiak egingo
dute berba, Elixabete Gómez
zinegotziak aurkeztuta. Ja-
rraian, 12.30etan Untzagan
Errepublikaren bandera jasoko
dute. Iazko moduan, aurten
ere Marcelo Usabiaga ardura-
tuko da horretaz: ordiziarra
jaiotzez baina irundarra adop-
zioz, 91 urteko Usabiaga PCE
Espainiako Alderdi Komunista-
rekin bat egin zuen 1933an eta
Ezker Batua alderdiko bazkide
izan da azken 26 urteotan.
1936ko uztailaren 18an milita-
rrak altxatu zirenez geroztik fa-
xisten kontra borrokatu zen,
hainbat batailioirekin, eta 21
urte eman zuen kartzelan.
Behin bandera igota, txikiteoa
eta herri bazkaria egingo dira. 

Bestalde, astelehenean, api-
rilaren 14an, Eibarko PSE-EEk
eguerdian txapliguak botata
gogoratuko du II. Errepublika. 

...eta kitto!/2008-IV-11

Untzaga Errepublikaren kolorez jantziko da

Alderdi sozialistako kideek urtero gogoratu ohi dute Errepublika al-
darrikatu zeneko eguna txapligua botata.

Urteroko moduan, 
1931ko apirilaren 14an 
II. Errepublikaren 
aldarrikapena egin zela
gogoratuko dute askok
euren herrietan, baina Ei-
barren modu berezian go-
goratu ohi da 
efemeridea. Izan ere, es-
tatu osoan Errepublika al-
darrikatzen ausartzen le-
henengoak izan ziren ei-
bartarrak eta gure herriak
oraindik ere 
esanahi berezia dauka
Errepublikaren koloreak
maite diztuztenentzat. As-
teburu osorako 
ekitaldiak antolatu dituzte,
77. urtemuga gogoan.

Ezker Batua-Berdeak taldekoek domekan egingo dituzte ekitaldi nagusiak. Untzagan bandera igoko dute.

Ahaztuak 1931-1977elkarteak iaz ospatu zuen lehenengoz Errepubli-
ka Eibarren eta bihar ere hala egingo dute.

11993311kkoo aappiirriillaarreenn
1144aann EErrrreeppuubblliikkaa

aallddaarrrriikkaattzzeenn lleehheennaakk
iizzaann zziirreenn eeiibbaarrttaarrrraakk

Erreportajea
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...eta kitto!/2008-IV-11

Datorren asteko eguaztenean, hila-
ren 16an, hogei urte beteko dira
Eibarko Klub Deportiboko mendi-

zaleak orduko ohiturak baztertu eta zehar-
kaldiak antolatu eta burutzen hasi zirela.
Mendi irteeretako zeharkaldi horiek leku
batean hasi eta beste nonbaiten amaitzen
direnak dira, gehienetan autobusa lagun
dutela. 

Sasoi hartan, eta zeharkaldiei buruz ezer
gutxi idatzita zegoenez, Deporreko taldeko
batzuk hasi ziren guztia lantzen: hor sartzen
dira pentsatutako lekura joan, apunteak har-
tuz ibilbidea egin, mapak prestatu, perfilak
atera, autobusaren aukerak aztertu... Patxi
Arriaga izan zen aitzindaria lan horretan eta
berarekin egin zen lehen zeharkaldia, 1988ko
apirilaren 16koa.

Belagoatik itsasora zeraman zeharkaldiaren
barrukoa zen lehenengo ibilaldi hura, baina
apiril hartan Belagua ingurua elurtuta zegoe-

nez, Orbaizetan hasi eta Ibañeta gainean
amaitu zen mendi martxa. Elurragatik egin
barik lagatako etapa haiek ekainean egingo
ziren, modu horretan hasiera emanez hogei
urte hauetan Euskal Herriko mendi, haran eta
beste bazter asko ezagutzeko aukerari.

Bi hamarkadetan 252 zeharkaldi antolatu
ditu Klub Deportiboko mendi batzordeak;
horietatik, 206 berriak izan dira eta beste
46ak, ararzoi bat edo beste dela medio, erre-
pikatuak. Ibilaldi berrietatik, gehienak taldeko
mendizaleak landu dituzte; bakar batzuek
izan dira bakarrik egunkari edo aldizkari bate-
ren batetik ateratakoak.

Zeharkaldi horiek batzuetan elkar loturik
egon dira, horrela ibilbide luzeagoa osatuz:
Belagoatik itsasora (10 etapa), Belagoatik Or-
duñara (17), Lau Hiriburuak (13), Euskadiko
trabesia (10), Urolako itzulia (5), Deba harana
(7)... Gainera, ibilbide guztietako testu eta
perfilak bilduta daudenez, hemendik gutxira

argitaratzeko asmoa ere badago mendizale
guztiek informazio hori eskura izateko. Lehen
ere, zeharkaldi sistema horrek berpiztea eka-
rri baitzuen mendi taldera.

Urteotan, dena dela, zeharkaldi horiek ez
dute Mendi batzordean egindako lan guztia.
Hor ditugu beste hamaika ekintza ere: astebu-
ruko irteerak (Pirinioetara, Picosera...), Aste
Santukoak, zubiak aprobetxatuz egindakoak,
Mendiko Asteak (hitzaldi eta proiekzioak),
mendiko eski irteerak, Pirinioetako 3.000 me-
trotik gorako mendi guztiak egitea klubaren
75. urteurrenean, ikastaroak, bide ferratak...
Eta, orain zer? Ba, orain dela hogei urteko le-
henengo zeharkaldi hura errepikatuko dute
apirilaren 19an, zapatuan, ordukoa ospatuz:
Orbaizetatik Ibañeta gaineraino joateko aukera
polita. Ondoren, ohikoa denez, bazkari edo
afari batekin ospatzeko ordua izango da. Nahi
duen edozeinek du txangoa egiteko aukera,
batez ere urte guzti hauetan ibili direnek.

Deporreko mendizaleak, 20 urte Euskal Herria 
eta inguruak zeharkatzen

kirolez kiroL
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Maider Perales, Espainiako 
azpitxapeldun bikoitza igeriketan

Urbat igeriketa taldeko or-
dezkari bi izan dira Xixon-
go Santa Olaya klubaren

instalazioetan jokatutako igeriketa-
ko junior mailako Espainiako txa-
pelketetan. 14 urteko Maider Pe-
ralesek ikaragarrizko maila erakutsi
du beste behin eta, bizkar erako
50 (30’’77) eta 100 metroko
(1’05’’72) probetan bigarrena izan
da; horrez gain, parte hartu zuen

libre erako 50 metroetan ere eta
hor 6. postua eskuratu zuen. 16
urteko Markel Alberdik, bestalde,
lan ona egin arren, ezin izan zuen
Urbat-Urkotronikeko taldekidea-
ren mailara iritsi eta 13.a izan zen
400 metro libreetan, 15.a era be-
reko 100ekoan eta 16.a 200 me-
troetan. Euskadiko txapelketan ere
zelan ibili ziren ikusita, etorkizun
oparoa aurreikusten zaie biei.
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20 urte ez dira hala moduz 
betetzen; gutxiago, gainera, 
Deporreko mendi batzordeko 
ibiltarien urrats guztiak kontatzen
hasiko bagina. 252 zeharkaldi egin
dituzte urte guzti horietan eta, 
lehena ospatzeko, hilaren 19an 
berori errepikatzea pentsatu dute,
edozeinendako aukera. Izena eman
nahi duenak, astelehen, eguazten
eta barixakuak ditu, 19.30etatik
20.30etara, klubetik pasatzeko.
Deporren dago, urte guzti horietako
argazkiekin osatutako erakusketa ere;
baita Euskal Herriko mapa handi bat
ere, egindako ibilbideekin.  
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Vicente Belda txirrindu-
lari handiaren semeak,
Davidek, irabazi zuen

domekan Balentziaga Memo-
rialaren aurtengo edizioa.
Lau ordu eta minutu eta erdi
behar izan zituen 163 kilome-

troak betetzeko, batez beste
orduko 40 kilometro eta er-
diko abiaduran. Zortzi txirrin-

dulari helmugaratu ziren ba-
tera eta euren arteko esprin-
tean nagusitu zen Fuerteven-
tura taldekoa. Une erabakiga-
rria San Miguel gainean izan
zen, hor osatu baitzen Eiba-
rrerarino heldu zen taldetxoa.
82 txirrindularik amaitu zuten
proba eta beste 106 erretira-
tu ziren. Bestelako sailkape-
nei dagokienez, mendikoa
Jose Antonio Bañosek bere-
ganatu zuen, tarteko helmu-
gena Ugaitz Artolak eta lehe-
nengo euskalduna Ismael Es-
teban izan zen, etapako 3.
sailkatua.

Aurreko asteburuan Angel Ibarlu-
zeak eskuratutako aldea murriz-
tea lortu dute hainbat bolarik San

Pedron jokatutako Gipuzkoako XXXIX.
edizioko hiru txirlo txapelketaren biga-
rren jardunaldian. Horrela, Asola Berriko
Ganix Rodriguezek sailkapeneko 2. pos-
tura egin du jauzia, San Pedron San Mi-
gueleko Jabier Osororekin lehenengo
postuan berdindu eta gero. Aipatutako
biek zazpi txirlo botatzea lortzen zuten

bitartean, jarraian sailkatutako guztiek ez
ziren bostetik pasatu (tartean, Asola Be-
rriko Jose Mª Larreategi). 

Sailkapen nagusian Angel Ibarluzeak
(San Miguel) agintzen du egun, 11 txirlo-
rekin, eta atzetik ditu Ganix Rodríguez (10)
eta Juan Luis Rodríguez (9), biak ere Eibar-
ko Asola Berrikoak. Taldekako liderra Aso-
la Berri B da; bikoteka, Sergio eta Juan Luis
Rodríguezek agintzen dute; nagusietan
Juan Luis Rodríguezek; eta emakumezkoe-

tan, Olaitz Rodríguezek. Lehendakari Sa-
rian Ganix Rodríguez dago 1. postuan eta
jubenil onena Julen Ibarluzea da orain arte.
Hurrengo jaurtialdia Elgoibarko San An-
dresen jokatuko da, bihar arratsaldeko
17.00etan.

Eskola Adineko Espainiako Txapelke-
tarako baliagarria zen kontrola joka-
tu zen Ipuruan zapatuan eta hor Ga-

razi Pablogorranek 1. postua lortu zuen
bost aparatuetan; hori dela-eta, Eibarko

gimnastak sokarekin, mazekin eta zintare-
kin parte hartuko du Murtziako Torre Pa-
checon jokatuko den txapelketan. Maider
Jiménezek ere sailkatzea lortu zuen, eta
aroarekin eta zintarekin jardungo du. Mo-
du horretan, selekzio autonomiko bakoi-
tzak egin ditzakeen hamar ariketetatik,
Ipuruak bostetan hartuko du parte. Erregi-
naren Kopari dagokionez, Garazi Pablogo-
rranek hiru probetan jardungo du eta Ipu-
rua izan zen jardunaldi horretan bere gim-
nasta guztiak aparatu bakoitzeko domina
bat irabaztea lortu zuen talde bakarra.

Seniorretan, Garazi Pablogorranek ira-
bazitako proban, Helena Jauregik 4. pos-
tuan amaitu zuen eta Maider Jiménezek
13.ean. Juniorretan, Olatz Ibaibarriaga 8.a
izan zen eta Olatz Laskurain 9.a. Eta in-
fantiletan, Onintze Pablogorrán bigarrena
izan zen.

Ipuruako gimnastak bikain 
kiroldegiko zapatuko kontrolean

Balentziaga Memoriala Beldaren semearendako

Gauzak estutzen Gipuzkoako 
hiru txirlo txapelketan

Helena Jauregik senior mailako 
4. postua eskuratu zuen Ipuruan.

Martxan dago honezkero hainbat
klubetako jokalariek Elikadura
Egunean jantzi zituzten kami-

seten programa, urrian Foball Profesiona-
leko Ligaren Fundazioak gosearen aurka-
ko mikroproiektuen aldeko ekintzarekin
hasi zirenetik. 1. eta 2. mailako klub ba-
koitzari mikroproiektua eskaini zitzaion,
kostu jakina eta sms kode banarekin. Eibar
KEren kasuan, Afrikako Lesothon fruitu
eta barazki eskola ortu bat eratzea dute
helburutzat. Eibar KE 42 taldeko ranking
horretako 20. postuan geratu da eta, tal-
deek ordezkatzen dituzten biztanle kopu-
ruari begira, postu horretan geratzea arra-
kasta izugarritzat hartu dezakegu. Orain,
ebay-n lehiatu daiteke kamiseta horiek
lortzeko.

Eibar Foball Taldea
solidaritatean ere

nagusi
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Hamahiru tramo, intentsitate
eta zailtasun handikoak,
gainditu eta gero, eta biga-

rrenei segundo biko aldea kenduz,
nagusitu ziren Camargo Bailarako Kla-
sikoen III. Rallyan. German González
eta Iban Beroizek halako lasterketei
neurria hartu dietela erakutsi zuten
oraingoan ere eta, maila horretako
proba bi jokatuta, Escuderia Eibarko

ordezkariak Eskuderien Kopako sail-
kapen orokorraren gorenean daude.

Slalometako Euskal Txapelketan,
bestalde, Imanol Lakar Escuderia Ei-
barko ordezkari bakarrak garaipen ga-
rrantzitsua eskuratu zuen, bere Speed
car monoplazarekin, eta bigarrenari
lau segundoko aldea atera zion.
Emaitza horrekin, Lakar Txapelketako
4. postuan kokatzen da.

Eibar Rugbi Taldeak
ezin izan zion Un-
ben lortutako 8

puntuko aldeari eutsi
eta, L’Hospitaleten 21-6
galduz, aurtengo denbo-
raldiko igotzeko asmoei
agur esan zien. Partidua
irabazten hasi bazuten
ere, eibartarrek gero ezin izan
zioten kataluniarren jokoari au-
rre egin eta, batez ere, Iñaki
Laskurainen mutilen egindako
hutsei “esker” bide erdian ge-
ratu zen gure herriko lehen tal-
dea. Enmanuelek lortutako zi-
gor transformazioak ez ziren
nahikoa izan, normala denez;
hala ere, partidua amaitzeko

bost minuturen faltan, entsaioa
lortzeko aukera paregabe bi
izan zituen Hierros Anetxek,
baina hor ere ezin asmatu eta
datorren denboraldirako laga
beharko dute eibartarrek Oho-
rezko B Mailara igotzeko itxa-
ropena. Partidu horrekin, den-
boraldia amaitu da honezkero
eibartarrentzat.

Hierros Anetxekoek ezin izan
zuten promozioa gainditu

Iban Beroizek eta German Gonzálezek osatzen duten
taldeak garaipen garrantzitsua lortu zuen Camargon.

Zarautz B-ren aurka, De-
porren 2’5-1’5 irabaziz,
Eibar A taldea sailkape-

neko lidergoan dago 27,5
punturekin, bigarrenari puntu
bi eta erdi ateraz. Jardunaldi
bakarra falta zaie eibartarrei li-
ga amaitzeko eta neurketa ho-
ri Fortuna B-ko donostiarren
aurka jokatu beharko dute. 2.

mailarako igoera fasean, bes-
talde, gauzak ez ziren hain on-
do joan eta Mundarro B-rekin
binako berdinketa besterik ezin
izan zuten lortu Eibar B-ko jo-
kalariek. Orain sailkapeneko
2.ak dira, aurkari izan zuten
Mundarrorekin berdinduta, eta
bost talde dira lehia bizian igo-
erako hiru postuak lortzeko. 

Eibarko xakelariak lidergoan

Lazkaoko frontoian 22-19
irabaziz, Eibarko Klub
Deportiboko bikotea do-

mekan Bergaran jokatuko den
Udaberri Torneoko finalean
izango da Astigarragako or-
dezkariei aurre egiten. Torneo
bereko beste finalerdi batean,
Zubizarreta-Unamunzaga gure
herriko ordezkariek 20-22 gal-
du zuten Andoaingo Aizpu-
rua-Etxeberriaren aurka, ezus-

teko emaitza partidua zelan jo-
an zen ikusita (eibartarrak 15-7
irabazten joan zirelako).

GRAVN Torneoan Gipuzkoa
ordezkatzen duen Jon Bengo-
etxea eibartarrak, bestalde,
domekan, goizeko 11.00etan,
Iruñeako Labrit frontoian Ar-
mendariz nafarraren aurka jo-
katuko du. Bihar, bestalde, De-
ba Arroko torneoko partidu bi
hartuko ditu Armeria Eskolako

frontoiak. 11.30etan ha-
siko den jaialdian, Eibar
eta Aretxabaletako or-
dezkarien arteko jubeni-
len partidua jokatuko da
eta, jarraian, eibartarren
eta elgetarren artekoa
senior mailan.

Karmona-Agirrebeña Udaberriko
Torneoaren finalean

Autogidarien asteburu bikaina

Leonen jokatutako azken
bost minutuak ez zuten
eibartarren garaipena

ahalbidetu bertako Adema-
rren aurrean, baina ordura ar-
te egindako partiduak erakutsi
zuen, beste behin, Arrateren
plantilak denboraldi honetan
duen maila. Oraingoan, bere
atzetik -hainbat puntura bada
ere- duen Antequera izango
da bisitari Ipurua kiroldegian
biharko partiduan, arratsalde-
ko 19.00etan hasita. Eibarta-
rrak dira faborito, baina kontuz
ibili daitezke, urrutirago joan
barik ere, iaz Andaluziako tal-
dea nagusitu baitzen kirolde-
giko kantxan.

IIvvoo DDííaazz bbeessttee uurrttee bbiirraakkoo
Kubako eskubaloilariak bes-

te urte birako kontratua sinatu
du Arraterekin eta, 36 urte
baditu ere, denboraldi hone-
tako bigarren itzulian erakutsi-
tako jokoak Arratek jarraitze-
ko eskaintza egitea ekarri dio.
Kontratu berritze hau hiruga-

rrena da, Vucinic-ena eta Cu-
turarenaren ondokoa, eta hu-
rrengo denboraldirako plantila
ere ia osatuta dago. Aldaketa
gutxi izango dira taldean, ia
beste jokalari guztiak kontra-
tua indarrean dutelako; Javier
Arroyorekin taldea hasi da
hitz egiten eta Carou pibota
izango da baja bakarra.

Arratek Antequera hartuko du
bihar arratsaldean

kirolez kiroL
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Ivo Díazek, talde handienetan
egon eta gero, Arraten 
amaituko du bere ibilbidea.
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Bihar, zapatua, 20.30eta-
tik aurrera Coliseoan
kontzertua eskainiko du-

te Bilboko Udal Txistulari Ban-
dak eta Alos Quartet-ek elka-
rrekin. Bilboko Txistulari Banda
profesionalek osatzen dute eta
horrek berezia egiten du. Ban-
dako lau txistularik soka-instru-
mentuen laukotea, hau da,
Alos Quartet taldeko musika-
riak izango dituzte aldamene-
an, kontzertu benetan bakar
eta berezia eskaintzeko. 

Txistulari Banda musika
munduan eskarmentu handia
duten bost gaztek osatzen du-
te: Garikoitz Mendizabal (zu-
zendaria), Gorka Zabaleta, Sa-
bin Bikandi, Idoia Kareaga eta
Asier Garciak. Alos Quartet tal-
dea, berriz, 1999. urtean sortu
zen eta esperientzia handia
dute musika klasiko zein garai-
kideko emanaldietan eta Os-
korri, Benito Lertxundi eta Ke-
pa Junkera moduko musikarie-
kin lan egin ohi dute. Xabier
Zeberio eta Francisco Herrero
(biolina), Lorena Núñez (biola)

eta Pello Ramírezek osatzen
dute laukotea. 

PPrrooggrraammaa
Biharko egitaraua honako pie-

zek osatzen dute: ‘Habanera’
(Ruper Lekue), ‘Mongono’ (Xa-
bier Zeberio), ‘Kulunka’ (Javier
Ituarte), ‘Elorri Orri’ (Aitor Furun-
darena), ‘Sinkroniak’’ (Juan Car-
los Pérez), ‘Erosta’ (Motel), ‘So-
lasean’ (Adaggio), ‘Itsasoaren
mintzaira’ (Presto), ‘Impromptu’
(Hilario Extremiana) eta ‘Bat, bi,
hiru’ (Alvaro García). Emanaldi-
rako sarrerak euro bi balio du. 

Bilboko txistulariak eta Alos Quartet

Atzo Coliseo antzokian
eskainitako ‘La Travia-
ta’ operaren bigarren

emanaldia eskainiko du gaur
iluntzean, 20.30etan Nueva Lí-

rica taldeak. Verdiren lan eza-
gunak Violeta eta Alfredoren
arteko maitasun istorioa du ar-
datz. Pertsonaia nagusi bi ho-
riek Helena Gallardo eta An-

doni Barañano opera abesla-
riek antzeztuko dituzte eta,
eurei laguntzen, goi mailako
beste ahots ezagun asko izan-
go dira. Oso lan arrakastatsua
da eta munduko antzokirik ga-
rrantzitsuenetan eskaini dute
opera munduko abeslari ga-

rrantzitsuenek. Sarrera gehie-
nak aurresalmentan saldu dira,
baina sarrera oraindik erosi ez
dutenek horretarako aukera
izango dute ikuskizuna hasi
baino ordubete lehenago, Co-
liseoko leihatilan. Sarrerak 20
euro balio du.

Opera 
emanaldia 
gaur Coliseoan

Laburrak
JJUUBBIILLAATTUUEENNTTZZAATT ZZIINNEEAA

Amaña Kultur Aretoak jubi-
latuentzat zine-emanaldia
eskainiko du apirilaren 19an,
17.00etatik aurrera. Pablo
Carbonell eta Anabel Alon-
soren ‘Atasco en la nacional’
pelikula ikustera joateko sa-
rrerak doan jaso daitezke
Kutxa-ko edozein bulegotan
eta sartu ahal izateko ezin-
bestekoa izango da txartela
aurkeztea. Amaieran pisko-
labisa emango dute.

TTXXIISSTTUULLAARRIIEENN KKAALLEEJJIIRRAA

Domekan, 11.00etatik au-
rrera, Usartza Txistulari Ban-
dak kalejira egingo du hain-
bat pieza eskaintzen. Txis-
tulariak Urkizu aldean ibiliko
dira. 

TTEERRNNUUAARRII BBUURRUUZZKKOO
HHIITTZZAALLDDIIAA

Kutxaren eskutik Ternuari
buruzko hitzaldia egingo da
martitzenean, Hezkuntza
Esparruan (Ingeniaritza Es-
kolan) 11.00ak eta 13.00ak
bitartean. Hitzaldiaren izen-
burua ‘Bitácora de Terrano-
va: de los balleneros gui-
puzcoanos a los bacalade-
ros del siglo XX’ da eta gaz-
teleraz emango dute. Sarre-
ra librea da.

GGAAZZTTEETTAANN UUDDAABBEERRRRIIAANN

Programa horren barruan
egiten diren irteeretan parte
hartu nahi dutenek dome-
karako eman beharko dute
izena Errota Gaztelekuan
(Karmen, 3), 17.00etatik
20.00etara edo, bestela,
943206231 Astixako tele-
fono zenbakian
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Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Albaitari Zentroa – Lora eta landare natural   
eta lehorrak
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iturgintza





Apirilaren 20ra arte zirko eta txo-
txongiloekin gozatzeko aukera pa-
regabea eskainiko du Corrado

Massaci-ren erakusketak Portalean.
1982az geroztik Euskal Herrian bizi den
italiarrak erakusten dituen txotxongilo
gehienak berak egiten ditu eta egunotan
Eibarren ikusgai dagoen erakusketa herririk
herri dabil 2003az geroztik. Txotxongiloak
zirkuaren munduko pertsonaia ezagunetan
oinarritutakoak dira: pailazoak, animaliak,
trapezista, pizti-hezitzailea... Aldez aurre-
tik eskatuz gero, ikastetxeetarako bisita gi-
datuak eskainiko dituzte. Bestela, erakus-

keta ohiko ordutegian egongo da zabalik:
martitzenetik domekara, 18.30etatik
20.30etara.
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Arrate Kultur Elkarteak
apirilaren 19rako
txangoa antolatu du

Arrikrutzera (Oñati). Arantza-
zuko Santutegiaren inguruan
dauden kobazuloak iaz zabal-
du zituzten, lau urtez itxita
egon eta gero. Antolatzaileen
berbetan, “lur azpian espeleo-
logia fenomeno, gune konple-
xuak eta kareharri ikusgarriak
ezagutzeko aukera izango da,
bisita gidatuan. 20 laguneko
talde bitan egingo dira ordu-
bete inguruko iraupena izango
duten bisitak eta, beraz,
gehienez 40 lagunek eman
ahal izango dute izena. Bisita

egiteko oinetako egokiak eta
hotzari aurre egiteko jantziak
eraman beharko dira eta argi-
bideak euskeraz eta gazteleraz
emango dituzte”. 

GGooiizzeekkoo 0099..0000eettaann
Txangoaren berri ematen

duten karteletan nahastu eta ir-
teera ordua txarto agertzen da:
txangoa 09.00etan (eta ez
09.30etan) abiatuko da Ego-
gainetik. Izan ere, hango koba-
zuloak ezagutzeko bisita gida-
turako hitzordua lotuta dago
eta bestela taldea ez da garaiz
ailegatuko bisitara. 

Kobazuloetatik irten eta han

inguruko jatetxe batean baz-
kalduko du taldeak, ondoren
Oñatira jaisteko; herria eta
hango unibertsitatea ezagutze-
ko aukera izango da. Txango-
rako izena emateko edo argibi-
de gehiago jasotzeko Arrate
Kultur Elkarteko bulegora jo

daiteke, eguenetan 18.30eta-
tik 20.30etara edo, bestela,
943202299 edo 626984472
telefono zenbakira deitu. Txan-
goaren prezioa 30 eurokoa
izango da (27 euro bazkideen-
tzat) bidaia, bazkaria, sarrera
eta bisita barne.

Udaleko Euskera-Kultura ba-
tzordeak ‘Paulino Larrañaga.
Arte Ederretako bihargiña’

liburu-katalogoa argitaratu du. Lana
datorren astean, eguaztenean aur-
keztuko da Portaleko areto nagu-
sian, 19.00etatik aurrera, Paulinok
90 urteak bete berri dituela. Lanaren
oinarria 2007ko urrian Portalean ar-
tistak egindako erakusketak osatzen
du eta bere lanak erabilitako tekni-
karen eta gaiaren arabera sailkatu di-
tuzte. Artistak bere lanetan erabilita-
ko gai nagusiak langileak, arrantza-
leak, pelota, erlijioa eta musika dira.

AArrggaazzkkii uuggaarrii 
Lanaren koordinazioa Jose Valde-

rrey argazkilariak egin du. Lanak

dauzkan 96 orrietan Jesus Mari Gisa-
sola ‘Trunboi’k Paulinori eskainitako
bertsoa, Iñaki Arriola alkatearen,
Asun Gamarra iazko urrian egindako
erakusketaren arduradunaren eta
Juan Serrano Eibarko Artisten Elkar-
tearen presidentearen aurkezpenak,
...eta kitto! astekarian artistari buruz
kaleratutako erreportajearen molda-
keta eta hainbat lan batu dituzte. 

Horiez gain, Paulinoren estudio-
lantegian iaz egindako argazkiak ja-
so dituzte liburuan (artistaren lanari,
erabilitako erremintei eta ikasleei
ateratakoak) eta artistaren bilduma-
ko eta prentsa-artxibategietako iru-
dien aukeraketa batekin osatu dute
argazkiei eskainitako tarte hori. Li-
burua 10 eurotan salduko dute.

Paulino Larrañagari eskainitako katalogoa

Arrikrutzera txangoa 
Kulturekin

Zirkoa eta txotxongiloak Portalean

Lau urtez itxita egon eta gero, berriro zabaldu dituzte Arantzazu
inguruko kobazuloak
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-- NNoollaa eeggiinn zzeenn aannttzziinnaakkoo zzaazz--
ppii mmiirraarriieenn aauukkeerraakkeettaa??

Hainbat autore klasikok auke-
ratu zituzten antzinako zazpi mi-
rariak, hau da, mirari horiek egin
zirenean autore garaikideak zire-
nek. Herodotoren (historiaren ai-
ta bezala ezagutzen den idazle
greziarra) aipamen batzuk aurki
daitezke, baina zerrenda K.a. III.
mendeko Bizanzioko Filonek ba-
tzen du batez ere. Autore hau hi-
draulika eta ingeniaritzako asma-
kizun batzuengatik ezagunagoa
da, baina mirarien inguruan testu
labur bat idatzi zuen. Erdi Aroan
aurretik zeuden mirarietako ba-
tzuk aldatu egin ziren, lehen Ba-
biloniako hesia zegoelako eta lo-
rategi esekiek hartu ziotelako le-
kua. Azkenik, berpizkundetik au-
rrera zerrenda modan jarri zen.
Zerrenda egin zuten idazleen au-
keraketa pertsonala izan zen de-
na, ospe handiena zuten eraikun-
tzak aukeratuz, euren ikuspegitik
ikusgarrienak eta arkitektonikoki
ederrenak zirenak hautatuz.
-- GGiizzaakkoo ppiirraammiiddeeaakk ddiirraa zzuuttiikk
jjaarrrraaiittzzeenn dduutteenn bbaakkaarrrraakk.. ZZeerr
ggeerrttaattuu zziittzzaaiieenn bbeesstteeeeii??

Bakoitzak bere historia bizi izan
zuen. Batzuk lurrikaren ondorioz
erori ziren, mugimendu sismiko-
ak ohikoak diren zonaldeetan
zeudelako. Beste batzuk, guda
garaian hartuak izan ziren edo
bota egin zituzten. Kasu berezie-
na Efeson zegoen Artemisaren
tenpluarena da; izan ere, Erostra-
to izeneko piromano batek nahi-
ta eman zion sua. Berak famatua
izan nahi zuen eta bere izena his-
toriara pasa zedila. Tamalez, bere
nahi hori bete egin zen.

-- ZZeeiinn ddaa zzaazzppiieettaattiikk lliilluurraa
ggeehhiieenn iiggoorrttzzeenn ddiizzuunnaa??

Nik eta gaur egun edonork
ezagutu ditzakeen bakarrak Gi-
zako piramideak dira; beraz, ho-
riek izan daitezke liluragarrienak.
Besteak existitu balira ere, uste
dut piramide horiek izango lira-
tekeela nire gustokoenak. Hala
ere, ikusmira gehien pizten diz-
kidatenak, ezin ditudalako bu-
ruan irudikatu nola izan zitezke-
en, Babiloniako lorategi esekiak
dira. Exotikoenak eta urrutien
daudenak direlako harritzen
naute hainbeste eta, gainera,
ezin dudalako euren egitura ar-
kitektonikoa imajinatu, ez daki-
dalako nola zeuden lorak koka-
tuta eta landatuta lorategiek
esekitako itxura har zezaten.
-- IIaazz bbeessttee zzaazzppii mmiirraarrii bbeerrrrii
aauukkeerraattuu zziirreenn.. OOiinnoorrddeekkoo
dduuiinnaakk ddiirraa??

Asmakizun mediatikoa izan
zen. Bestalde, ekimen kurioso
bat iruditzen zait, interesgarria
eta bertan agertzen diren mirari
askoren izendapenarekin guztiz
ados nago. Hala ere, gertaera
moduan ez da gauza handirik.
Adibidez, Rio de Janeiroko Kris-
toak proposatua izatea ere me-
rezi ez zuela uste dut, ezin baita
Machu Picchu, Petra edo Chi-
chen Itza-rekin alderatu, adibi-
dez. Nire iritziz ez dauka, ez ba-
lore historiko garrantzitsurik, ez
balore artistiko garrantzitsurik.
-- EEuusskkaall HHeerrrriiaann eeggiinneezz ggeerroo,,
zzeeiinnttzzuukk iizzaannggoo lliirraatteekkee zzaazzppii
mmiirraarriiaakk??

Zaila da esatea. Printzipioz, bi
izendatuko nituzke: Ekaineko
eta Santimamiñeko kobazuloak.

Kutxa Gizarte Ekintzak
antolaturiko ekimen baten
bitartez antzinako zazpi
mirariei buruzko hitzaldi
bi egin ziren martitzenean
eta atzo Hezkuntza
Esparruan. Irungo Oiasso
Museoko Maria Jose
Noain arkeologoa izan
zen Egiptoko piramide,
Alejandriako itsasargi eta beste mirarien
gainean aritu zena.

MMAARRIIAA JJOOSSEE NNOOAAIINN,, AARRKKEEOOLLOOGGOOAA::
““GGiizzaakkoo ppiirraammiiddeeeekk

lliilluurraattzzeenn nnaauuttee ggeehhiieenn””
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MMeerrccéé MMaarrttíínneezzeenn aarrtteellaannaakk
ddoommeekkaarraa aarrttee iikkuusstteekkoo aauu--
kkeerraa eeggoonnggoo ddaa TTooppaalleekkuuaann,,
oohhiikkoo oorrdduutteeggiiaann:: gaur
19.00etatik 21.00etara eta
bihar eta etzi, berriz, 12.00eta-
tik 14.00etara eta 19.30etatik
21.00etara. Artista honek ‘co-
llage’ teknika erabilita, natura-
tik hartutako elementuak eta
maskarak nahastearen ondo-
rioz sortutako koadro ikusga-
rriak ipini ditu ikusgai Arrate
Kultur Elkarteko erakusketa
aretoan.

Collageak Topalekuan

AAnnttzzeerrkkii MMaaiittaalleeaakk ttaallddeeaa oossaattzzeenn dduutteenn EErrnneessttoo BBaarrrruuttiiaa,,
MMaaiittee LLoorreennzzoo eettaa EEdduuaarrddoo FFaallcceess aakkttoorreeeekk oolleerrkkii eemmaannaallddiiaa
eesskkaaiinniikkoo dduuttee mmaarrttiittzzeenneeaann,, aappiirriillaarreenn 1155eeaann,, PPoorrttaalleeaann.. Gón-
gora, Quevedo, Bécquer, García Lorca, Miguel Hernández eta
Mario Benedettiren testuetan oinarritutako ikuskizuna izango da.

AAppiirriillaarreenn 2200rraa aarrttee eeggoonnggoo ddaa zzaabbaalliikk PPoorrttaalleeaann EEiibbaarrkkoo AArr--
ttiisstteenn EEllkkaarrtteeaarreenn eerraakkuusskkeettaa, ohiko ordutegian: martitzenetik
domekara, 18.30etatik 20.30etara. Erakusketan orotariko lanak
daude ikusgai, elkarteko kideek egindakoak.

Artisten Elkartearen erakusketa

Olerki emanaldia martitzenean
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Euskal Meteorologia Agentziatik

ZAPARRADAK
NOIZEAN BEHIN
ZAPATUAN hodeiak eta ostarteak
tartekatuko dira eta noizbehinka zaparradak
botako ditu. Tenperatura igo egingo da eta
beroenak 15-17 ºC bitartean geratuko dira.
DOMEKAN tenperaturak behera egingo du
eta zaparradak botako ditu.

eguraldia

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

Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta
18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30.  Jaieguna: 09.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30
eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40eta-
tik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,
14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegu-
nak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-
BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,
10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:
07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. La-
neguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-
ARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Do-
meka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-
BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-
DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik
22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik
21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik
21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik
21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

domeka
13

KKAALLEEJJIIRRAA
1111..0000..-- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira. Urkizu.

IIII.. EERRRREEPPUUBBLLIIKKAA
1111..3300..-- Ekitaldi politikoa:
Gaspar Llamazares, Javier
Madrazo, Elixabete Gomez.
1122..3300..-- Bandera igotzea.
1133..0000..-- Txikiteoa. 1144..3300..--
Herri-bazkaria. Musika eta
umeentzako jokoak. Txal-
txa Zelai-Untzagan.

barixakua
11

AANNTTZZEERRKKIIAA
1199..0000..-- ‘Sabina y las bru-
jas’ (La Salle ikastetxeko
16/17 urteko ikasleak).
Hezkuntza Esparruan.

OOPPEERRAA
2200..3300..-- ‘La Traviata’,
Nueva Lírica konpainiare-
kin. 20 euro. Coliseoan.

astelehena
14
IIKKAASSTTEENN

1166..0000//1199..0000..-- Kontserba
eta mermeladak artisau
eran egiten ikasteko ikas-
taroa. Portalean.

GGUURRAASSOOEENN MMAARRTTXXAANN
1188..0000..-- Bizitzarako trebe-
tasunak ikastaroa, 12-16
urteko nerabeen guraso-
entzat. Portalean.

zapatua
12

UURRTTEEKKOO BBAATTZZAARRRRAA
1133..0000..-- Deparkel elkartea-
ren urteko batzarra. Casi-
no Artista Eibarres-ean (Ei-
barko Bizikleta Plazan).
Bazkaria Azitan erretegian.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..0000..-- Kaleetan Kantuz-
en irteera.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- ‘Bilboko Udal
Txistulari Banda & Alos
Quartet’. Sarrera: euro 2.
Coliseo antzokian.

UUEEUUkkoo mmaattrriikkuullaarraakkoo
Zenbatekoa: Matrikularen
erdia.
Epea: MMaaiiaattzzaarreenn 
3300eerraa aarrttee..
Non: Pegoran.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk

UUddaalleekkuuaakk 22000088
Izena-emateko epea:
aappiirriillaarreenn 1177ttiikk 2255eerraa
(14-17 urte bitarteko
umeak). 
Informazioa: www.
gipuzkoa.net/oporraldi
edo Gazte Informazio 
Bulegoan (Portalean).

bbeesstteellaakkooaakk

AAppiirriillaarreenn 2200eerraa aarrttee

EEiibbaarrkkoo AArrttiissttaa
EEllkkaarrtteeaa-ren erakusketa.

PPoorrttaalleeaann..

CCoorrrraaddoo MMaassaaccccii-ren
‘Zirkoa eta txotxongiloak’
erakusketa. PPoorrttaalleeaann..

MMeerrccéé MMaarrttíínneezz-en
“Collagea”. TTooppaalleekkuuaann..

AAppiirriillaa aammaaiieerraa aarrttee

‘‘2200 uurrttee EEHH zzeehhaarrkkaattzzeenn’’.
Deporreko mendi
taldea 1988-2008.

DDeeppoorrrreekkoo ttaabbeerrnnaann..

´́AArraattoosstteeaakk 22000088’’..
Deporreko Argazkilaritza

Taldea. AAmmbbiiggúú eettaa
PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnneettaann..

eerraakkuusskkeettaakk

martitzena
15
IIKKAASSTTEENN

0099..3300..-- ‘Visiones del
hombre’ (confucionismo,
hinduismo, islamismo,
cristianismo, Platón, Marx,
Freud, Sartre, Skinner...).
Hezkuntza Esparruan.

MMAAHHAAIINNGGUURRUUAA
1111..0000..-- ‘Bai industriari!’
mahaingurua. Debegesan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1111..0000..-- ‘Bitácora de Te-
rranova: de los balleneros
guipuzcoanos a los baca-
laderos del siglo XX’. Sa-
rrera librea. Hezkuntza
Esparruan (EUITI).

GGUURRAASSOOEENN MMAARRTTXXAANN
1188..3300..-- ‘Gaur egungo
nerabeak’. Mogel Isasi
BHIn.

OOLLEERRKKII EEMMAANNAALLDDIIAA
1199..0000..-- Góngora, Queve-
do, Bécquer, F. García
Lorca, M. Hernández eta
Mario Benedettiren tes-
tuak. Antzerki Maitaleak
(Ernesto Barrutia, Maite
Lorenzo eta eduardo Fal-
ces). Portalean.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘Borrachera de
poder’ (Claude Chabrol).
Sarrera: 3’50. Coliseoan.

eguaztena
16
MMAAGGIIAA

1188..0000..-- Magia eta umore
ikuskizuna, familiendako,
Angel Magoarekin. Sarrera
librea. CANen (Errebal, 22).

LLIIBBUURRUU AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1199..0000..-- ‘Paulino Larraña-
ga. Arte Ederretako bihar-
giña’ liburuaren aurkez-
pena. Portalean.

eguena
17
IIKKAASSTTEENN

0099..3300..-- ‘Visiones del
hombre’ (confucionismo,
hinduismo, islamismo,
cristianismo, Platón, Marx,
Freud, Sartre, Skinner...).
Hezkuntza Esparruan.

IIKKAASSTTEENN
1166..0000 eettaa 1199..0000..-- Kon-
tserba eta mermeladak
artisau eran egiten ikaste-
ko ikastaroa. Portalean.

GGUURRAASSOOAAKK MMAARRTTXXAANN
1188..0000..-- Bizitzarako trebe-
tasunak ikastaroa, 12-16
urteko nerabeen guraso-
entzat. Portalean.

EEGGOO IIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300 eettaa 2211..0000..-- ‘La bo-
da de Tuya’ (Wang
Quan’an). Sarrera: euro
2. Hezkuntza Esparruan.
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farmaziak

agendA
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hildakoak

- Edelmira Lameiras Vázquez.
98 urte. 2008-III-29.

- Juana San Martin Alberdi.
84 urte. 2008-IV-2.

- Marcelina Salvador Pérez.
89 urte. 2008-IV-4.

- Jesus Blas García.                               
76 urte. 2008-IV-9.

jaiotakoak

-  Izaro Rial Garagarza. 2008-IV-3.
-  Elene Arrazola Amiano. 2008-IV-5.

11, barixakua
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

12, zapatua
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

13, domeka
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

14, astelehena
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

15, martitzena
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

16, eguaztena
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

17, eguena
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

18, barixakua
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa
untzaga

“Las hermanas Bolena”

Ana eta Maria Bolena ahizpak gizon ber-
dina dute helburu: Enrique VIIIa erregea.
Bolena familiako helburuak lortzeko as-
moarekin, ahizpa bien arteko lehia bizia
sortuko da. Bietako batek erregina izatea
lortuko du…

ZUZENDARIA:
Justin Chadwick
AKTOREAK:
Natalie Portman, David Morrisey,
Scalett Johansson, Eric Bana...

ego-ibar
“La boda de Tuya”

Tuya Mongolian bizi da, seme bi eta se-
nar ezinduarekin. Senarrak istripua izan
zuenetik berak egin behar du lan guztia
eta Tuya gaixotu egin da. Sendagileak
zaintzeko eskatzen dionean senarrak
konponbidea aurkituko du: dibortzioa...

ZUZENDARIA:
Wang Quan’an
AKTOREAK:
Yu Nan, Bater, Senge,
Peng Hongxiang...

SSaannjjuuaannaakk 22000088
EEiibbaarrrreenn kkaarrtteell lleehhiiaakkeettaa

Epea: MMaaiiaattzzaarreenn 1166rraa aarrttee..
Informazioa:

Pegora eta Portalean. 

AAllkkoohhooll llaarrrreeggii eeddaatteeaarreenn
kkoonnttrraakkoo ppeeggaattiinnaa lleehhiiaakkeettaa
Epea: MMaaiiaattzzaarreenn 1166rraa aarrttee..

Informazioa:
Pegora eta Portalean. 

EEsskkoollaa AAggeennddaa 0088--0099 aazzaallaa
ddiisseeiinnaattzzeekkoo lleehhiiaakkeettaa

Epea: MMaaiiaattzzaarreenn 1166rraa aarrttee..
Informazioa: 

Pegora eta Portalean.

lleehhiiaakkeettaakk

GGuurraassooaakk MMaarrttxxaann
‘Curso de habilidades para
la vida’, Hilario Garrudo
psikologoarekin. 
Norentzat: 12-16 urteko
seme-alabak dituzten
guraso edo arduradunentzat.
Noiz: AAppiirriillaakk 1177 eettaa 2244
eettaa mmaaiiaattzzaakk 66,
18.00etan Portalean.
Matrikula: Doan. Pegoran.
EEppeeaa:: AAppiirriillaakk 1111..

KKzzgguunneekkoo mmiinntteeggiiaakk
Sinadura elektronikoa
Noiz: aappiirriillaakk 1155 (11-12);
aappiirriillaakk 2255 (18-19) eta
aappiirriillaakk 3300 (11-12). 
Banka elektronika
Noiz: aappiirriillaakk 2233 eettaa 2244
(18-20). 
Berehalako mezularitza
(messenger)
Noiz: aappiirriillaakk 2288 (09-11).
Non: Karmen kaleko
KZgunean.

iikkaassttaarrooaakk

OOPPEERRAA
‘‘LLaa TTrraavviiaattaa’’.

AAppiirriillaakk 1100 eettaa 1111, 20.30. 

MMUUSSIIKKAA
BBiillbbookkoo TTxxiissttuullaarrii BBaannddaa.

AAppiirriillaakk 1122, 20.00.

AANNTTZZEERRKKIIAA
‘‘IInnaallaannbbrriikkaakk’’.

AAppiirriillaakk 1199, 18.00, 

ZZIINNEEAA
‘‘BBoorrrraacchheerraa ddee ppooddeerr’’

(jatorrizko bertsioa).
AAppiirriillaakk 1155, 21.30.

‘‘TTeenneerr yy nnoo tteenneerr’’
(jatorrizko bertsioa).
AAppiirriillaakk 2222, 21.30.

llaasstteerr ssaallggaaii
ZZIINNEEAA

‘‘TTeenneerr yy nnoo tteenneerr’’’’.
AAppiirriillaakk 2222, 21.30.

DDOOKKUUMMEENNTTAALLAA
‘‘TTiieerrrraa’’’’ (BBC).

AAppiirriillaakk 2299, 21.30.

ssaarrrreerraakk ssaallggaaii

AAuurrkkii ttuu hheemmeenn 1155 BBAASSEERRRRII --TTRREESSNNAA

ddeennbboorraappaassaakk

AAuurrrreekkooaarreenn
SSOOLLUUZZIIOOAA
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t to o l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-603029.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
606-169667.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Geriatrian esperientziarekin.
Tel. 699-576107.
l Kamarera behar da asteburuetarako.
Tel. 943-121262.
l Neska eskaintzen da goizez etxea gar-
bitu edo propaganda banatzeko. Tel. 690-
791689.
l Neska eskaintzen da umeak eta nagu-
siak zaintzeko, eta baita garbiketetarako.
Tel. 608-376387.
l Gizon euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaindu edo pasiatzeko. Tel. 652-
766525.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketetarako. Esperientziaduna.
Tel. 678-939382.
lSukaldaria edo sukalde-laguntzailea be-
har da jatetxe baterako. Tel. 943-206868
eta 661-700440.
l Emakumea eskaintzen da orduka per-
tsonak zaintzeko (externa). Tel. 679-
095634.
l Gizona eskaintzen da eraikuntzan peoi
lanean aritzeko, baita pulimentoan ere.
Tel. 943-530718 eta 605-363960.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko (interna). Tel. 943-
530744 eta 645-359279. Nuri.
l Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
nak egiteko eta josteko. Tel. 943-742201
eta 652-715908. Araceli.
l Emakumea behar da umeak zaintzeko.
Esperientziaduna. Tel. 943-700400.
l Emakume euskalduna behar da umea
zaintzeko. Tel. 615-756681.
l Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Lanordua:
goizez edo arratsaldez. Tel. 605-772606.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 626-536566.
l Neska eskaintzen da umeak eta nagu-
siak zaindu, etxeko lanak egin eta garbi-
ketetarako. Tel. 626-536566.
l Neska eskaintzen da umeak eta nagu-
siak zaindu, etxeko lanak egin eta garbi-
ketetarako. Tel. 620-336722.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
l Isasin pisua salgai. Logela bi, egongela,
sukaldea, bainugela eta komuna. Berria,
guztiz jantzita. Dena kanpora eta bero-
gailua. Tel. 627-095017.
l Barrena 36an pisua salgai. 80 m2. Hiru
logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Despentsa eta ganbara.Igogailua eta kal-
dera. Terraza eder bi. Tel. 679-410100.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. Hiru
logela, egongela, sukaldea, komun bi.
Balkoia eta despentsa. Eguzkitsua. Tel.
653-733357.
l Jardiñetan pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukalde-jangela eta komuna.
Berriztua eta balkoiarekin. 195.000 euro.
Tel. 636-438918.
l Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 626-380238.
l Eibarren edo inguruan pisua edo logela
hartuko nuke alokairuan. Tel. 625-
265942.
l Bikoteak Eibarren pisua hartuko luke
alokairuan. Tel. 680-579670. Egoitz.
l Debabarrenean pisua hartuko nuke alo-
kairuan. Tel. 662-239392.
l Soraluzeko Rabal kalean pisua salgai.
64 m2. Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 658-339709.
l Elgoibarko erdialdean pisua salgai. 136
m2. Tel. 619-409273.

LLAANNAA
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 617-635744.
l Emakumea eskaintzen da edozein lane-
rako. Tel. 638-726007.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu edo kamarera lana egiteko.
Esperientziarekin. Tel. 608-719981.
l Neska eskaintzen da sukalde laguntzai-
le, garbiketa lanak eta umeak zaintzeko.
Tel. 666-146666.
l Neska behar da uztailean umeak zain-
tzeko. Tel. 943-120184.
l Neska euskalduna behar da umeak
zaintzeko. Tel. 677-858244.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 626-380238.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 626-380238.
l Neska behar da ileapaindegirako. Ofi-
ziala edo laguntzailea. Tel. 943-207630.
M.Carmen.
l Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 943-254314.
l Emakumea eskaintzen da goizez umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 686-435056.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-
230814.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 648-
210838.
l Neska arduratsua eskaintzen da goizez
etxeak edo pegorak garbitzeko. Tel. 665-
726288.
l Kamarera/o behar da terraza batean
lan egiteko. Tel. 943-701207.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 679-
578511.
l Emakumea eskaintzen da gauez edo or-
duka nagusiak zaintzeko. Tel. 690-199860.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 635-355168.
l Neska eskaintzen da arratsaldez umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 666-815008.
l Emakumea eskaintzen da goizez edo
orduka edozein lanerako. Tel. 656-
781743.

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Tintin-en abenturen bideoak salgai
(14). Zortzi euro. Tel. 943-120030.
l Musika kate profesionala salgai: etapa
das 250W; MP-3 5810-N cd fonestar; array
ps-8” kaxa bi; eta audio phony XS-2 na-
hasketa-mahaia. Tel. 615-727286. Aitor.
l Yamaha 421D gitarra elektrikoa salgai.
Seymour Duncan pastillekin. Tel. 665-
732640. Aitor.

LLOOKKAALLAAKK
l Eibarren garajea hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 620-160303.
l Elgoibarko Sigma poligonoan pabilioiak
salgai (200 eta 400 m2koak). Tel. 619-
409273.

...eta kitto!/2008-IV-11

Iragarkiak ipintzeko: 
994433--220000991188 ((MMaarriissooll)).

Atal honetako iragarkiak doan  dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan
izan ezik. Azken hauetako PPRREEZZIIOOAAKK honakoak dira: EEttxxeeaakk,, llookkaallaakk,,

ggaarraajjeeaakk:: alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. AAuuttooaakk:: 10 euro. 
DDooaanneekkoo iirraaggaarrkkiieettaann,, 1122 hhiittzz oonnaarrttuukkoo ddiirraa ggeehhiieenneezz..

AAUUTTOOAAKK
l Opel Vectra GT 2.0 salgai. 130cv. AIT
eta udal zerga ordainduta. 1989koa. Tel.
943 70 47 05. Ander.
l ADRIA karabana salgai, abantzearekin.
Barruan gordeta egon da. Tel. 659-
621308.
l Renault Traffic ekipatua salgai. Bidaia-
tzeko 5 plaza, 4 lo egiteko. Sukalde guz-
tiz ekipatua, igo daitekeen sabaia, bero-
gailu estatikoa eta jarleku giratorioak.
Dutxa, toldo eta bizikletak eta eskiak era-
matekoa. 75.000 km. 2003 urtekoa. Egoe-
ra onean. Tel. 658-710899 edo 685-
725840.

AANNIIMMAALLIIAAKK
l Hilabete biko ehiza-txakurra oparitzen
da. Tel. 943-120835.

......eettaa 
mmuussuu bbaatt 
zzuurreettaakkoo

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

Zorionak, MARKEL, 
hillaren 16xan sei urte
egingo dittuzulako. 
Zure lagun guztien 
eta famelixa osuaren
partez.

Zorionak, GORKA 
Amillategi, atzo urtiak 
bete zenittuan-eta. 
Riki, Amaia, Mikel 
eta Asierren partez.
Oin beziñ alaixa 
jarraittu daizula!

Zorionak, ASIER, gaur
sei urte egingo 
dittuzu-eta. Lagunak
eta famelixak egun 
paregabia opa deutsue. 

Zorionak, ANDONE 
Agote Gorostizaga,
astelehenian zure 
lehelengo urtebetetzia
da-eta. Famelixaren
partez.

Zorionak, GORKA,
eguenian bost urte
egin zenittualako. 
Patxo erraldoia, aitta,
ama eta Naroaren 
partez.

Zorionak, IONE 
Arritokieta, hillaren 1ian 
urtebete egin 
zenduan-eta. Aitatxo 
eta amatxoren partez.





SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolakHELBIDE BERRIA

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KK AA RR NN EETT
GGUUZZTTII AAKK

KKllaassee tteeoorr iikkoo 
zzee iinn pprraakk tt ii kkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
ii kkuusseenn ttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaann ttaa ii llaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtt eekkoo  
agentzia zziiuurrttaaggii rr iiaakk
lortzeko ikastaroak


