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((VVeerroonniiccaa CCaallddeerróónn,, kkaazzeettaarriiaa))

asteko HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA esaldiak

...eta kitto!  09/V/8
677 zkia.

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Aurrejubilatu Elkartearen Euskal Federazioak maia-
tzaren 20an 11.30etan Bilbon “Jesusen Bihotz” plaza-
tik “Arenalera” egingo den manifestaziorako deia luza-
tzen die elkarteko kideei, gaurko egoera larriak erasan-
da aurrejubilatu behar litezkenei eta alargunei. Hala
nola “lelo” hauekin bat datoztenei:
-  65 urterekin %100eko jubilazioa, 

inongo kenketarik gabe
-  Ordezkaritza
-  Alargunentzako %70eko pentsioa 

(oraingoa %52koa da)
Agerraldi horretan bertan gurekin batera izango di-

ren Estatu guztiko aurrejubilatuek helburu berak dituz-
tenez, parte-hartze handiena behar dugu.

Indarrean dagoen legearen arabera, 65 urte arte
lan eginez 35 urte kotizatuta, %100ekoa pentsioa du-
zu. Aldiz, 60 urte arte 43 edo 45 kotizatuta, %60ko
pentsioa; eta hori 60 eta 65eko tarte horretako kotiza-

tu gabeko urte bakoitzeko %8 kentzen dutelako.
Orain 50 urte inguru borondatez jubilatzen zirenei
ezarritako zigor bera behartutakoentzat eta kitto. Gu-
re behartutakotasuna irentsarazi genion Administra-
zioari, aitortu zuen idatziz egin zigun bidegabekeria
eta ordaintzeko asmoa eskaini.

12 urte inguru honetan Administrazioko hainbat ar-
duradunekin hitzegin ondoren, orain 3 urte EAJko di-
putatu den Emilio Olabarriak Madrilgo kongresuan gu-
re aldeko legezko ez den proposamena aurkeztu zuen
eta alderdi guztietako diputatu guztiek (310ek) onartu.
Baina oraindik ordaindu ez!

Gurekin egiten ari direnak ez du Europan parekorik.
Azken gerraondoko langilearekiko erasorik nabarme-
nena da guri egina; eraso horrek Euskal Erkidego Au-
tonomoko 11.000 lagun inguruko langile taldeari gogor
erasan dio.

PEDRO LAKA

LLAAPPUURR ZZUURRIIAAKK

…eta kitto! Euskara Elkarteak garatzen diharduen
bazkidetza kanpainarekin bat egin duzuen guztiei
gure eskerrik beroena adierazi nahi dizuegu, gure
proiektuan sinistu eta bazkide egitea erabaki duzue-
lako. Kanpainaren ardatza den irudiari jarraituta,
zuen moduko ostro berriei esker lortuko dugu …eta
kitto! Euskara Elkartearen arbola benetan indartsua
izatea eta bere adarrak sendo eta loratu-berri hazten
jarraitzea. 

Bide batez gogoratu nahi dizuegu bazkide egiteko
ateak beti daudela zabalik. Nahikoa da kanpainaren
barruan banatutako orriak zuen datuekin betetzea
edo, beste barik, …eta kitto!-ra gerturatzea (Urkizu,
11. solairuartea). Eskerrik asko, baita ere, lehendik
bazkide zareten guztiei. Honezkro denek jasoko ze-
nuten bazkide txartela eta bazkide berriek, berriz,
irailean jasoko duzue.

...ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEA

EESSKKEERRRRIIKK AASSKKOO BBAAZZKKIIDDEE BBEERRRRIIEEII
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PATXI LÓPEZ LEHENDAKA-
RI IZANGO DUEN EUSKO
JAURLARITZA berria osatuko
duten sailburuordetzak nork
beteko dituen zehaztuta, Iñaki
Arriola Eibarko alkate-ohiak
eta Gipuzkoako Sozialisten
buruak Azpiegitura eta Garraio
Sailburua izango da. Arriolak
gaur egun Garraio eta Herri
Lan Sailak hartzen dituen guz-
tiak bere gain hartuko ditu eta,
horrez gain, azken urtean egin
duen moduan, Gipuzkoako so-
zialisten buru izaten jarraituko
du. Karguak garrantzi handiko
proiektuei aurre egitera era-
mango du Arriola, besteak
beste Pasaiako portua eta
Abiadura Handiko Trena eibar-

tarraren ardura izatera pasatu-
ko dira-eta. 

Arriolarekin batera, hauek
izango dira Sailburu berriak,
azken orduan aldaketaren bat
ez badute egiten: Idoia Mendia

(Justizia eta Administrazio Pu-
blikoa. Bozeramailea ere bera
izango da), Rodolfo Ares (He-
rrizaingo Saila), Blanca Urgell
(Kultura), Isabel Celaá (Hez-
kuntza Saila), Rafael Bengoa
(Osasun Saila), Pilar Unzalu
(Ingurumen Saila), Gemma Za-
baleta (Gizartekintza Saila),
Bernabé Unda (Indurstria, Mer-
kataritza eta Turismo Saila) eta
Carlos Agirre (Ekonomia eta
Ogasun Saila). 

Dena dela, azkar eratuko du
gobernu berria Lópezek: gaur
bertan gobernu berriaren aurkez-
pena egingo du Ajuria Enean, eta
bihar bilduko dira lehenengoz
sailburu guztiak, aurreneko go-
bernu kontseiluaren bileran.

Udalbatzarretarako proposamenak lantzen
APIRILAREN 30-EAN EIBAR,
ELGOIBAR ETA ERMUAN
IKASLEEN arteko foroak ospa-
tu zituzten. Ekimena Eskolako
Agenda 21 programaren ba-
rruan garatu zen eta hiru foroe-
tan herri bakoitzeko ikastetxe

ezberdinetako ikasleak elkartu
ziren, ondoren bakoitzaren he-
rriko Udalbatzarretan denen ar-
tean alkateari aurkeztuko diz-
kioten proposamenak bateratu
eta antolatzeko helburuarekin.
Foro bakoitzean Lehen Hez-

kuntzako eta DBH-ko 30 bat
ikaslek hartu zuten parte.

Debabarreneko ikasleek, ur-
tean behin euren herriko alkate
eta zinegotziekin berba egiteko
aukera izaten dute Eskolako
Agenda 21ari esker. Iniziatiba
horrekin, ikasleen partaidetza
bultzatu nahi da, etorkizuneko
gizartea justuagoa, partehar-
tzaileagoa eta jasangarriagoa
izateko ahaleginari jarraituz.

Urteroko moduan Eskolako
Agenda 21ean ikasleek ikastur-
tean zehar gai bat lantzen dute.
Aurten Energia eta Aldaketa
klimatikoaren inguruan lan egin
dute eta esparru horren ba-
rruan ikastetxearen eta herria-
ren diagnostikoa egin dute
ikasleek.

a u t u a n
11994488--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Urte horretan jaiotakoak
maiatzaren 16an elkartuko
dira, elkarrekin afaltzeko.
Baina aurretik, 20.30etan
taldearen argazkia aterako
dute Untzagan eta
ordubete geroago joango
dira afaltzera, Arrate
hotelera. Afalostean
dantzaldia egongo da han
bertan. Izena emateko
60 euro sartu behar dira,
Euskadiko Kutxaren
Untzagako bulegoko
078.1.03181.1 zenbakian
(izen-abizenak argi
azalduta).

GGRREEBBAA CCOORRRREEOOSS--EENN
Eibarko Correos-eko
bulegoko beharginek
greba egingo dute gaurtik
aurrera eta datozen hiru
egunetan, lankide bat
gogoz kontra bulegoz
aldatu dutelako. Horrelako
neurri gehiago hartzen
dihardutenez, greba
luzatzeko aukera
aurreikusten dute
eta zerbitzuak murriztuko
dituzte grebarengatik.

AAHHTT--RREENN IINNGGUURRUUKKOO
EEPPAAIIKKEETTAAKK
Aste honetan bertan Eibar
eta bailarako 17 lagun
Aramaion elkartu ziren,
Abiadura Handiko
Trenaren inguruko lanak
salatzeko. Egin diren
protesten harira,
astelehenean epaiketa
izango da Gasteizen,
12.00etan eta ordu erdi
lehenagorako
kontzentrazioa deitu dute
epaitegi parean.
Eta biharko, berriz,
manifestazioa deitu dute
Iruñean, 17.00etan

Energia eta aldaketa klimatikoa landu dituzte aurtengo proposamenerako. / SILBIA HERNANDEZ

Florencio Urretxu Muga `Txikuri´
Maiatzaren 4an hil zen, 77 urterekin

ZZuurree aallaaiittaassuunnaa izango da gure bizitzaren gidari

SSeenniiddeeeenn iizzeenneeaann,, eesskkeerrrriikk aasskkoo hhiilleettaa--eelliizzkkiizzuunneerraa jjooaann 
eettaa ssaammiinn--aagguurrrraakk bbiiddaallii ddiizzkkiigguuzzuueenn gguuzzttiiooii..

Iñaki Arriolak Azpiegitura eta Garraio 
Sailburu kargua beteko du
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DATOZEN HILABETEOTAN
LAMBRETTA ERAIKINA BO-
TATZEN arituko dira, gaur
egun Ipuruan dagoen Maxi
Eroski denda handitu ahal iza-
teko. Egunotan eraikinaren ba-
rruak husten dihardute eta
behin lan horiek amaituta, goi-
tik behera eraitsiko dute eraiki-
na (Ertzaintza-ren egoitza har-
tzen duen eraikinera arte).

Udalak emandako baime-
nak jasotzen duenaren arabe-

ra, beharrak sei hilabeteko
epean amaituta egon beharko
dira. Ipuruako denda handitze-
ko asmoa aspalditik datorren
kontua da, baina eraikina bota
ahal izateko tramiteak hasie-
ran uste zena baino gehiago
luzatu dira. Hipermerkatuak
gaur egun 3.000 metro karra-
tuko azalera hartzen du, baina
Lambretta eraikina botatzean
7.000 bat metroko azalera lor-
tuko dute.

GIPUZKOAKO FORU AL-
DUNDIAK 41 MILIOI EURO-
KO INBERTSIOA egingo du
Eibarko N-634 errepidearen
saihesbidearen 3. fasean, Biz-
kaiko Foru Aldundiarekin elkar-
lanean. Bariantea Eibartik iga-
roko da ia bere osotasunean,
Zaldibar eta Ermuaren lurrak
zeharkatuko dituen 400 metro-
tan izan ezik.

Eibarko saihesbidea behin-
betiko amaituko duen errepide

zatiaren lanak enkantera atera
dituzte eta lanaren ardura bere
gain hartzen dituen enpresak
25 hilabeteko epean amaituko
ditu kilometro bi inguruko luze-
era izango duen errepidea. 

Bide berria bariantearen 2.
fasearekin lotuko da Arrajola-
ko tuneleko mendebaldeko
sarreran, eta irteera Ermuko
sarreratik gertu izango du, Sa-
llabente auzoan, Zaldibarreko
lurraldean.

auzorik auzo

Baserritarren jaia Arraten
Maiatzaren 15ean (datorren barixakuan) San Isidro baserrita-
rren patroiaren jaia ospatuko dute Arraten. Ohiturari jarraituta,
11.00etan ospatuko duten mezarekin hasiko dute eguna baila-
rako baserritarrek. Mezan Narbaiza, Lizarreta eta Ziarda ber-
tsolariek eta Balzola anaiak trikitilariek jardungo dute eta, ondo-
ren, prozesioa egingo dute, Usartza Txistulari Bandak lagundu-
ta. Kezkako dantzariek aurreskua eskainiko dute. Jarraian, Ge-
tariko txakolina, bailarako gazta, ogia eta aire librean hazitako
basatxerri ezaugarria duten txerrikiak dastatzeko aukera izan-
go dute bertaratutakoek. 
12.30etatik aurrera, San Isidroetako VII. Aizkolari Txapelketa
jokatuko da: Nazabal-Flores, López Azpilikueta-Zelai II.a eta
Ernesto Ezpeleta Bihurri-Larretxeak jardungo dute eta, tarteka-
turik, Ioseba Ostolaza, Landarbide eta Idoia Etxeberria harrija-
sotzaileen saioa egingo da. 14.00etan bazkaltzera joango dira
Kantabria jatetxera (txartelak bertan salgai daude) eta aitona-
amona nagusiei omenaldia egingo diete. 17.30etan hasiko di-
ren idi-demekin agurtuko dute eguna. Arratera igotzeko auto-
busa 10.15etan irtengo da Ego-gaineko autobus geltokitik. 

Eulojio Garate
Kanposantuaren beheko aldean, Bista Eder kaletik berehala
dago izena industria-gizon horri zor dion kalea. Eibartarrek
sasoi eta premietara egokitzeko gaitasunaren adibidetzat
har daiteke, armagintzan ziharduen GAC bizikleta fabrika
bihurtzeko asmoa berea izan zen-eta; Frantzian bisitatutako
fabriketan ikusitako batzuk martxan ipinita buelta eman zion
tailerrari. Errepublika sasoian zinegotzia izan zen.
Pegora kopurua: 2. Erroldatutakoak: 58.

Barianteko 3. fasea 41 milioi eurotan

eibar kaleka

Lambretta eraikina botatzen hasi dira

2006an aurkeztu zuten bariantearen
3. faseko proiektua  / SILBIA HERNANDEZ

Barruak uzten dihardute egunotan / EKHI BELAR
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Euskaldunok ez gara
espainolak eta ez gara
latinoak. Gure proiektapen

naturala Europarekin da.
Espainolek, alderantziz, lotura
haundiagoa daukate
Latinoamerikarekin. Espainolen
izakera etnikoa Hispanoamerikatik
hurbilago dago. Guk, ordea,
Europan bilatu behar ditugu gure
harreman politiko eta kulturalak.
Eutsi behar diegu, noski, beste
herriekin dauzkagun elkartasun
harremanei; adibidez, Venezuelako
iraultza bolivarianoarekin, baina
garbi eduki behar dugu ez dugula
etorkizun onik izango Espainiaren
menpe jarraitzen badugu. Espainiak
gure hezkuntza eta kulturarekin
akabatu zuen ia ia eta Espainiako
“autonomia” ustelak
euskaldunentzat lasta astuna izan
dira. Espainiak ez digu ekarri
inongo onurarik. Gaur egun
Euskadi da, espainol estatuaren
barruan, bai irakaskuntzan,
bai garapen mailan, Europarekin
gehien parekatzen dena. Eta gure
errekurtsoen jabe izango bagina,
hobeto egongo ginen.
Ekainean Europako
parlamenturako hauteskundeak
dira. Oso herri desberdinak parte
hartuko dute bozketan.
Ipar-Europako eta Mittel-Europako
herriek desberdintasun handiak
dituzte espainolekin. Kultoagoak
dira, demokrazia askoz sakonagoa
dute eta egungo bizimoduan
errespetu gehiagorekin bizi dira.
Nire iritziz, etnia bakoitzak gizarte
desberdinak ekoiztu ditu.
Euskaldunok gure lekua behar dugu
nazioen kontzertuan. Estatu propioa
behar dugu gure interesak zuzenean
defendatzeko. Politikari
espainiarrek (PP eta PSOE)
“autonomien arteko elkartasuna”
aipatzen dute lotsarik gabe. Barrea
eragiten didate horrelako
deklarazioek. Elkartasuna norekin?
Guri gaizkiesaka daudenekin?
Espainia lapur kobazulo
haundia bihurtu da eta, dirua nahi
badute, Obamari edo Albako
Dukesari eskatu diezaietela.
Ekainean Bruselako parlamentuan
herrien ahotsa indartzeko aukera
bat daukagu; izan gaitezen
buruargiak.

Europa eta
hauteskundeak

Asier
Ezenarro

EGURALDIA LAGUN IZAN
ZUTEN AURREKO asteburuan
Santa Kurutz aldean eta jende
ugarik izan zuen jaiarekin bat
egiteko aukera. Zapatu eta do-
meka bitartean garatu ziren
programazioko ekitaldi guztiak
eta, betiko moduan, bertsola-
riak, erromeria, herri-kirolak eta
joko zein jolasak izan ziren pro-
tagonista. Jarduera ia guztiak
Santa Kurutzeko ermita ingu-

ruan egin ziren, Ixuan ospatu-
tako bazkaria salbu. 

Santa Kurutzeko Jai Batzor-
deak kaleratutako liburuxkan,
egitaraua jasotzeaz gain, Go-
rosta bailarako semeetako bat
izan dute gogoan aurten: Gre-
gorio Atxa-Orbea, 1884an Orbe
baserrian jaiotako bertsolaria.
Besteak beste, baserritarra, fis-
kala eta bertsolaria izen zen
Orbe baserriko maiorazgoa. 

EIBAR ETA ERMUA BITARTEAN TRENBIDEA
BIKOIZTEKO beharrak martxan daude apirilaz ge-
roztik. Lehenengo beharrak Sallabente eta Uniber-
tsitale Laboralaren geltokiaren artean hasi dituzte:
azken asteotan lurra berdintzeko lanean jardun eta
gero, trenbidea bikoizteko beharrean hasita daude.
Lanetarako 4 milioi euroko aurrekontua dago au-
rreikusita eta trenbidea bikoiztearen helburua tre-
nen maiztasuna areagotzea da; trenbidea bikoitza
izatean, tarte horretan norantza ezberdinean doa-
zen trenak gurutzatzea errazagoa izango da.

Proiektuak Eusko-
Trenek etorkizunera
begira dituen asmo-
ak betetzea ahalbidetuko
du: Ermua eta Eibar lo-
tzen dituen tranbia-zerbi-
tzua hobetzeaz gain, he-
mendik igarotzen diren
merkantzietarako-trenen
maiztasuna areagotzeko
aukera izango dute. Tren-
bidearen bikoizketa kilo-
metro bateko luzeeran
egingo da eta beharrak
2010. urtearen hasierara-
ko amaituta egotea dago
aurreikusita. 

Santa Kurutzeko jaiak giro paregabean

Trenbidea bikoizteko lanak hasita daude

HILAREN 12-AN FIBRO-
MIALGIA ETA ASTENIA
KRONIKOAREN eguna go-
goratuko da mundu mailan
eta, hori dela eta, DEFIBEL
Debabarrena mailan arlo ho-
rretan lan egiten duen elkar-
teak bat egin nahi du gaixo-
tasuna duten guztiekin eta,
horrez gain, laguntza eta te-
rapiak eskaintzen dituztela
gogoratu nahi dute. Elkarte-
ko bazkideak Portalean el-
kartzen dira martitzenero,
16.00etatik 19.30ak arte eta,
besteak beste, tai-chi, yoga
eta ur-errehabilitazioa modu-
ko terapiak lantzen dituzte.
Aurrera begira, eskaintza za-
balagoa egiteko asmoa dute.
Aholku bila joan nahi duenak
ateak zabalik izango ditu eta,
bestela, 606885989 telefono
zenbakira deitu daiteke. 

Defibel eta
Fibromialgia

Lurra berdintzeko lanak amaituta, bikoizketa hasi dute. / EKHI BELAR

Gregorio Atxa-Orbea izan da aurtengo omendua. / LEIRE ITURBE
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igo dira larrialdietarako
laguntzetarako

eskaerak aurten eta,
igoera horri

erantzuteko, eskatzaile
bakoitzak jasoko

duena iazkoaren %70
izango da. 2008an

354.000 euro banatu
zituzten premia zuten

familien artean
eta aurten 368.939

euro banatuko dituzte.

EErrrraauusskkeettaarreennttzzaatt aalltteerrnnaattiibbaa aauurrkkeezzttuu dduu AArraallaarrrreekk

ARALARREK HONDAKINEN
ERRAUSKETARENTZAT al-
ternatiba aurkeztu berri du,
hondakinen tratamenduan ga-
rapen iraunkorra helburu duten
teknologia aurreratuetan oina-
rritutako azpiegituren aldeko
apustua eginda. Aralarreko Re-
beka Uberak azaldutakoari ja-
rraituta, “apustua etorkizune-
koa da, ez epe motzekoa”. 

Alternatiba, alderdiko ordez-
karien iritziz, zentzuzko kude-
aketa ziklo batek oinarrian
izan beharko lituzkeen irizpi-
deetan eraikitzen da: iraunkor-
tasuna (anbientala, soziala eta
ekonomikoa), hurbiltasun prin-
tzipioa (hondakinak sortzen di-
ren tokitik ahalik eta hurbilen
tratatzea), prebentzioa, efi-
zentzia energetikoa eta azpie-
gitura erraldoiak ekiditea. Pro-
samenaren arabera, manko-
munitate bakoitzak bere hon-
dakinen kudeaketa eta trata-

mendua mankomunitatean
bertan egingo luke. Horrek,
Uberaren berbetan, “garraio
kostua gutxitu, lanpostu gehia-
go sortu, kokapenari gizarte
eragozpen gutxiago eragin eta
gizartearen kontzientziazio
errazagoa sustatzea ekarriko
lituzke berarekin”.

Aralarren nahia aurrera era-
mateko gaur egungo edukion-

tziak gehi edukiontzi marroia
mantenduko lirateke, konpos-
taje-plantekin batera, materia
organikoa tratatu ahal izateko.
Horrez gain, tratamendu termi-
ko-mekanikoa eta gasifikazio
planta egongo lirateke. Trata-
mendu termiko-mekanikoak
zaborren bolumena %80 eta
birziklapena %90 jaitsiko lituz-
ke, Aralarren arabera.

asteko

datua
%%%% 3333 0000

Oin dala 

urte

San Andres parrokixaren aldamenian eguan kioskua kentzeko erabagixa hartu eben udalian. Kontra-
tua amaittu jakon eta, parrokixia monumentua izanda, bere itxuria zatartzen ebala uste eben. 

Plastkua eta bestelako ontzixak batzeko kontenedore barrixak ipintzen hasi ziran. Mankomunida-
diak egindako aurreikuspenen arabera, Deba Behian 70.000 kilo jasotzia espero eben urtian.

Gidatzeko alkoholemia tasa barrixak sartu ziran indarrian, Europar Batasunarekin bat egitteko. Odole-
kuak 0’8 gr/l-tik 0’5era pasau ziran eta airekuak 0’4tik 0’25era pasau ziran, aurrekuen ixa erdira.

Grabau kalkografikua gertutik ezagutzeko, Ramos Uranga, Txillida, Bonifacio Alonsoren lanak ikus-
gai izan ziran Portalean, Baroja Collet eta Fernando Beorlegi eibartarren grabauekin batera.

11999999--VV--77 // 227744.. ZZKKIIAA..

hamar

Errebalgo proiektuari aurre egitteko herri plataformia eratzen hasi zi-
ran. Horren aurretik Aralarreko ordezkarixak proiektuaren Udaleko
proposamenari alegaziñuak aurkezteko asmua erakutsi eben.

Julian Ruiz aurkeztu eban Arratek Asobaleko taldiaren entrenado-
re moduan. Viktor Debreren tokixa hartu eban, honek Eibarren ur-
te mordua egiñ eta gero Hungriara bueltatzia erabagi ebalako.

Juan Sanchez Vallejo medikuak bere lanaren inguruko bosgarren
liburua kalerau eban, zahartzarua eta berarekin lotutako arazuak
landuz. Portaleko aurkezpenian Juan Ortegak lagundu zetsan.

200 bat parte-hartzaille izan ziran gure herriko duatloiaren XIX.
ediziñuan. Mikel Monasterio gizonezkoetan eta Radka Vodicko-
va txekiarra emakumietan izan ziran probako irabazliak. 

22000088--IIVV--44 // 663333.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Mankomunitate bakoitzak bere hondakinak kudeatzearen aldeko proiektua da Aralarrena. / EKHI BELAR
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KALEKO
INKESTA

EERRNNEESSTTOO MMOONNTTEERROO

3377 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Politikoei eskatzia zailla da, azke-
nian eurek nahi dabena egitten
dabelako. Eskatzekotan esango
netsen ekonomia aldetik hobe-
tzeko eta lanpostu gehixago sor-
tzeko. Azkenian, euren lana ondo
egitten dabela esango dabe eta
nahi dabena egin.

Zer eskatuko 
zetsazun lehendakari

barrixari?
EEUUKKEENN AARRAANNAA

4444 uurrttee
iirraakkaasslliiaa

Nahiz eta egoera zaillen aurrian
egon, elkarrizketa eta lanaren bi-
ttartez mirarixak egittia modu ba-
tian esatiarren. Gauzak lehen ze-
guazen moduan mantentzia edo
ahal bada hobetzia eskatuko ne-
tsen, gitxienez ez okertzia, hori
erreza dalako.

RROOSSAA AAKKAARRRREEGGII

5555 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Lanaren gaiñian eskatu netsan
zeozer. Batez be hor finkatuko
neban egin biharrekua, izan be,
inguruan badakat jendia lan barik
daguana, ez dagualako ezer. Ge-
ro zintzua izatia eskatuko netsan,
gezurretan ez ibiltzia eta gauzak
txarto badagoz, txarto daguazela
esatia.

AANNGGEELLAA RROODDRRIIGGOO

6688 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Lana asko eta ondo egittia, ez
dala gitxi. Oin daguan arazua
konpontzeko ahalegiñ haundixe-
na egittia eskatuko netsan. Egoe-
ra txarrenian daguazenei lagun-
tzia gustauko jatan. Hori da beran
lana eta hori da egin bihar dabe-
na, besterik barik.

Azken aldixan ez da besterik entzuten 
eta gauzak zenbatian aldatuko diran ikusteko
irrikaz edo beldurraz bizi dana be badago. 
Baiña zer gustauko litxakigu lehendakari 
barrixak egittia, aurrekuak egiñ ez dabena 
eskatu leikixo? Horren inguruan jardun deskue
hamen dakazuen lagun honek.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea

TABERNABIDEBARRIETA, 1

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24
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Orbea, GAC, Alfa, El
Casco, Lambretta…
Eibarko industriaren

urrezko urtietako izen enble-
matikuen zerrendia benetan lu-
zia da, herrixan ez eze Eibarko
produktuak aillegau diran toki
guztietan be. Sarrittan entzun
dogu Eibarko taillarretatik ideia
eta produktu bikaiñak urten da-
bela urtietan, eta hori ondo da-
kixe oin dala hamarkada ba-
tzuk herriko edozein taillarrian
biharrian jardun dabenak. Ho-
rrek berbok arrotzaguak egingo
jakuez, baiña, belaunaldi gaz-

tieri edo Eibarri buruz ezer edo
ixa ezer ez dakixanari.

Gure herriko historixari eta
billakaera ekonomikuari erre-
paso bikaiña emoteko aukeria
eskinduko dabe Portalean da-
torren astian zabalduko dittuen
700 metro karratuak eta bertan
batu dittuen guztiak. XIV. men-
detik gaur egunera arte, Eibar-
ko industriak emon dittuan one-
nak edo, behintzat, euretako
batzuk bertatik bertara ipiñi di-
ttue: bizikletak, idazteko maki-
ñak, etxerako tresnak, moto-
rrak, josteko makiñak… 

Antziñako kontuak 
eta teknologixa barrixak

Nerea Alustiza ziñegotzixak
azaldu deskuz industriaren mu-
seuaren ingurukuak: “Eibarko
industriak bere sorreratik XXI.
menderaiño egindako ibilbidia
jasotzen ahalegindu gara eta,
horretarako, gure taillarretatik
urtendako hamaika tresna eta
objektu batu dittugu. Bisitarixak
danen gaiñeko esplikaziñuak
jasotzeko aukeria izango dau,
bai aldamenian izango dittuen
paneletan idatzittako testuak
irakorritta zein bestelako tekno-
logixa barrixak erabillitta eskin-
duko jakozen baliabidieri jarrai-
ttuta. Ibilbidia kronologikoki an-
tolatuta dago eta sasoian sasoi-
kua fabriketan landutakua ikus-
gai ipiñi dogu, modu diferentie-
tan. Gauza gehixenak, %80 in-
guru jendiak emondako gauzak
dira, bai eibartarrek emonda-

kuak zein kanpuan bizi diranak
emondakuak. Geuk danak gar-
bittu eta konpondu egin dittugu,
jendiari erakutsi baiño lehen.
Kaso batzuetan benetan goittik
behera, ixa berregin bihar izan
dira, baiña jendiak maittasun
eta kontu haundixarekin egin
dau biharra eta pentsatzen dot
hori igerri egingo dabela muse-
ora datorren jendiak”.

Antzerki birtuala
Museuaren ardatza antziña-

ko produktuak osatzen badabe
be, aldamenian punta-puntako
teknologixia izango dabe:
“XXI. mendiari eskindutako
atalian, adibidez, proiekziño
modukuak erabilliko dira,
‘watch out’ izenekuak eta be-
rezittasunen artian teatro bir-
tuala aittatuko neuke. Jendiak
XVIII. mendeko taillarra modu
birtualian ezagutzeko aukeria

Datorren eguaztenian, maiatzaren 13an, eguardixan
zabalduko dittu atiak Eibarko Industriaren 
Historixari Buruzko Interpretaziño Zentruak. 
Oin dala urte bi pasatxo Portaleko 5. pisuan
inauguratutako Armagintzaren museua osatzera 
datorren bigarren fase honetan Eibarko industria
eta bere inguruko guztia dira nagusi. Gure herriko
taillarretatik urtendako hamaika produkturekin 
batera, horrek fabrikatzeko moduak eta beste 
hamaika bitxikeri ezagutzeko aukeria izango dabe
museua bisitatzera animatzen diranak. Herriko 
historixari errepasua emoteko aukera paregabia.

Leire Kareagak margotutako kuadruak López de Isasiren Sevillako etxeko leihua irudikatzen dau.
/ SILBIA HERNANDEZ

hheerrrriixxaarreenn hhiissttoorriixxaarreenn 
iissllaa

IInndduussttrriiaa

Sasoi batian eibartarren sukaldietan erregular topau geinkiazen tresnak dagoz museuan.
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eukiko dau eta bertan agertu-
ko diran personajien berberi
esker orduko girua, biharra
egitteko modua eta beste kon-
tu batzuk bizitzeko aukeria
izango dau. Gaiñera, holakuak
lantzian Eibarko jendiaren
ahotsak eta irudixak erabiltze-
ko ahalegiña egin dogu, azke-
nian herriko jendiaren artian
egindako museua da-eta”. 

Industriak ez eze, XVI-XVII
gizaldixetako merkataritzak be
bere tartia eukiko dau, Martin
López de Isasiren figuran. Zu-
maraneko armarrixa, Indiano-
kua jauregiko fatxadia apain-
du eban granitozko armarrixa
askoren interesa piztuko da-
ben piezia izango dala aurre-
ratu desku Alustizak eta Mer-

katu Plazako fatxadan eguan
inskripziñua be ikusteko mo-
duan ipiñi dabe, Auzolan pro-
graman biharrian jardun da-
ben andrak goittik behera gar-
bittu ostian.

Armagintzaren osagarri
Armagintzaren museua

osatzera datorren zati honekin
oindiok be jende gehixago
erakartzia espero dabe muse-
oko arduradunak. Marina Ba-
rrenak azaldu deskunez, “oiñ
arte, behintzat, armagintzari
eskindutako zatixak oso ha-
rrera ona euki dau, batez be
turista arrunten artian, adituak
ez diranen artian. Adituen al-
detik kritika bat jaso dogu
behin baiño gehixagotan, bai-

ña kritika ona izan da: eureta-
ko askok badakixe gure arma-
fonduan 800 pieza daguazela
eta penia dake ‘bakarrik’ 200
ikusi leikiazelako”.

Eguaztenian, atiak zabal-
tziarekin batera, biharrian se-
gidu bihar dabela argi dake:
“Beste museuen zirkuituetan
sartzeko lan egin biharko do-
gu, bestiak beste Elgoibarko
Makiña Erreminttako museuak
gurekin alkarlana egin nahi
dau, denporiakin erakusketa
monografikuak antolatzeko
materixala be badago… den-
poriakin, lantzen juateko ha-
maika proiektu dakaguz bu-
ruan”. Bittartian, zer ikusi eta
ikasi ez jaku falta eta danak,
gaiñera, esku-eskura. 

Lehelengo egunetan, 
musutruk

Inauguraziño ofiziala eguaz-
ten eguardixan izango da, bai-
ña egunian bertan, arratsaldian
herrittar guztiendako zabaldu-
ko dittu atiak museuak, 16.00-
etatik 20.00etara. Gaiñera, jen-
de guztiak museua ezagutzeko
aukeria izan deixan, hillaren
13tik 24ra bittartian sarreria
musutruk izango da jende guz-
tiarendako. Museua martitze-
netik domekara bittartian egon-
go da zabalik, arratsaldez, bai-
ña maiatzaren 18xan Museuen
Nazioarteko Eguna ospatuko
danez, nahiz eta astelehena
izan, egun horretan be zabalik
egongo dala azaldu deskue ar-
duradunak.

MMAARRIINNAA BBAARRRREENNAA,, MMuusseeookkoo aarrdduurraadduunnaa

- Zelakua izan da industriaren museua pre-
paratzeko prozesua?

Urtietako biharra izan da. 2003. urtian Uda-
lak museua sortzeko proiektuaren diseiñua
egitteko enkargua egin zestan. Eurak ideia
batzuk emon zestazen, bestiak beste arma-
fondua eta Narbaiza-fondua hor eguazen eta
horrek kontuan hartzeko esan zesten eta hor-
tik abiatu nintzan. 
- Zergaittik pentsau zenduen museua zati
bittan banatzia?

Proiektua idazten hasi orduko, argi ikusi ne-
ban armak eta gaiñontzekua banatzeko pre-
miñia, batez be jendiaren interesari begira.
Izan be, armagintzaren inguruko museua gai-
xan adituak diranendako, mundu horretan
diharduenendako interesantiagua izango li-
tzakeela pentsau genduan, sektoriak dakan
publikua espezializauagua dalako. Eta holan
zabaldu genduan Eibarko Armagintzaren Mu-
seua, oin dala urte bi eta lau hillebete.
- Lehelengo fase hori inaugurau eta segi-
duan ipiñi ziñazien bigarrena zabaltzeko
biharrian.

Bai, berez proiektua batera eginda eguan
eta, horregaittik, lehelengo zatixa martxan ipi-
ñi bezain pronto bigarrena zabaldu ahal izate-
ko egin biharrekuak lantzen hasi giñan, arki-
tektura arluan egin biharrekuekin eta, jakiña,
beste guztiekin.
- Izan be, zelan izan da jendiak ikusiko di-
ttuan gauza guztiak pillatzeko biharra?

Bihar haundixa izan da. Enpresetako jen-
diarekin harremanetan egon gara, jada jubi-
lauta daguazen askorekin, herrittarreri deialdi
zabala egin jakuen intereseko objekturik
etxian euki ezkero guregana etortzeko… eta
jendia ointxe, ixa amaieran hasi da anima-
tzen, batak bestiari esanda hasi dira etortzen.
Bestalde, kontuan izan bihar da jende gehixe-
nak gauza mordua bota dittuala, barrixak
erosten juan ahala, taillarrak tokiz kanbixa-
tzian be gauza asko desagertzen juan dira-
la… Eta gauza batzuk lortzeko antikuarixueta-
ra be jo dogu eta erosi egin dittugu. 
- Interes bereziko piezarik aittatuko zen-
duke?

Danak dira inportantiak. Azken batian, ei-
bartarrek Eibarrerako egindako museua da,
hori azpimarratuko neuke.

“Eibartarrek
Eibarrerako
egindako
museua da”

11GEURE
GAIA
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teen-
ajea

- Zein ikasketa egin dituzu?
Hotz-bero zikloa egin dut

Lea Artibai ikastetxean (‘Hotz
girotze eta bero instalazioak ja-
rri eta mantentzea’).
- Zertan datza Prestakuntza
Ziklo horrek?

Aire girotuaren gainean hain-
bat formula eta nola muntatu
ikasi genuen, galdaretako parte-
ak nola egin eta nola funtziona-
tzen zuten… Hainbat instala-
kuntzaren muntaia eta manten-
tzea, eta konponketa lanak nola
egin ikasi genuen: hozkailuak
eta hozteko ganberak; aire ego-
kitua eta airestatzea; ur, gas eta
berokuntza instalazioak...
- Zergatik erabaki zenuen ho-
ri ikastea?

Mogel Isasin DBH amaitu os-
tean hainbat bide zabaldu zi-
tzaizkidan. Ez nuen Batxiler-
goa ikasi nahi. Bide honetatik
joteko aholkatu ninduten, lan
merkatuan eskaintza handia
duelako. Gainera, nahiago dut
horrelako lan batean aritzea,
etxerik-etxe zabiltzalako eta ez
makina baten aurrean egun
osoan. Atsedenerako denbora
daukazu, pintxoren bat jateko
ere (barreak).

- Eta orain, zertan zabiltza?
Ermuko Imigas enpresan

dihardut. Ekipo Termikoen Ins-
talakuntza Teknikaria naiz eta
oso gustura nago, primeran.
Pentsatzen dut ikasi dudanak
balio izan duela lan egiterako
orduan.
- Ikasitakoa praktikan ipini
ahal izan duzu?

Bai. Hala ere, klaseetan teo-
ria asko ikasi genuen eta hori
dena gero ez duzu eguneroko
lanean erabiltzen; baina argi
dago beharrezkoa dela formula
horiek eta abar ere ikastea.
Egia esan, zikloan arlo teorikoa
zein praktikoa lantzen genuen;
beraz, lanean hasi aurretik ere
jarri dugu praktikan teoria.
- Krisiaren sasoia bizi dugu.
Igartzen da zure lan arloan?

Egia esan, lanerako aukera
asko dituen zerbaitetan ari naiz
lanean. Galdarak ez badira, ai-
re egokitua izango da, bestela
ur instalazioak edo dena dela-
koa. Horrelakoak denok dauz-
kagu etxeetan, eta nahiz eta
orain jendea ahalegindu azken
momentura arte itxaroten tekni-
kariari deitu baino lehen, bada-
go lan dezente.

“Lanerako aukera asko
dituen zerbaitetan dihardut”

Krisiarekin gazteek lana aurkitzeko etorkizun iluna

dutela dirudi. Lanpostuak gero eta urriagoak dira

eta praktikak egitea ere zaila dago. Ez da beti horrela:

Galdara, ur-instalazio, aire egokituen... instalakuntza,

mantentze eta konponketek badute etorkizunik.

PABLO BADIOLA,
ikaslea:

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk

SSaann JJuuaann,, 11 Tel. 994433 2200 3333 2299

LLOORRAADDEENNDDAA
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Herriko jaietako aisialdia-
ren testuinguruan dro-
gen kontsumoarekin lo-

tutako arriskuak murrizteko eta
prebentzioa lantzeko presta-
kuntza-tailerra egingo da
maiatzaren 11 eta 25ean Por-
talean (ikastaro gelan). Euskal
Herriko beste leku batzutan
egin eta emaitza oso positibo-
ak lortu ostean, Eibarrera hel-
tzen da Discosana Jaietan ize-

neko ekimena. “Udalerri asko-
tan urte ezberdinetan tailerra
errepikatzea eskatu digute”,
azpimarratzen du Izarra Iturria-
ga Discosana Jaietan-eko ar-
duradunak. Tailerra jai batzor-
deetako kide, gaueko aisia-le-
kuen jabe eta langile, eta oro-
korrean jaietan parte hartzen
dutenei zuzenduta dago. Doa-
koa izango da eta bertan parte
hartzeko izena emateko epea
gaur amaitzen da (18.30etatik
21.00etara Pegoran).

Drogen arriskuak murriztu
Drogen kontsumoaz balia-

tzen diren gazteen artean eta
zehazki honelako arrisku ego-
erak sortzeko aukera gehiago

dagoen lekuetan, “arrisku kon-
tsumoak eta drogak dibertsio
modura kontsumitzailearekin
lotutako arriskuak gutxitzea da
programaren asmoa”, Izarra-
ren berbetan.

Programaren helburuak, be-
raz, honakoak dira: droga-
mendekotasunari buruzko in-
formazio objetiboa zabaltzea;
drogen kontsumoan arrisku-
faktoreak gutxitzea eta portae-
ra arduratsuak bultzatzea; ko-
munitate lan-sarea sortzea;
eta “gaueko aisia-lekuetako
langileak eta leku horien jabe-
ak, jai batzordeetako partaide-
ak eta udal-jaiak antolatu eta
martxan jartzeko lanez ardura-
tzen direnak sentsibilizatzea,

jakin dezaten zer nolako ga-
rrantzia duen euren parte har-
tzeak osasun-agente gisa”.

Drogen kontsumoa gora
Izarra Iturriagak aipatzen

duenez, drogak, bai heldu, bai
gazteentzat arriskutsuak dira,
baina “gazteengan arrisku-
tsuagoa, hauek hazten ari di-
relako eta euren organoak era-
bat osotuta ez daudelako”. Era
berean, gazteengan drogen
kontsumoak gora egin duela
adierazten du. “Baita kontsu-
mitzeko erak ere. Gaur egun,
polikontsumoa ematen da.
Hau da, askotan, droga bat
baino gehiagoz abusatzen da
eta honek ondorio kaltegarria-
goak dakartza”.

Norena den errua? Izarrak
argi dauka. “Kontsumitzea era-
bakitzen duenarena. Bakoitzak
bere buruarengan dauka eran-
tzunkizuna, ez beste inork”.

J a i e t a n  d r o g a r i k  g a b e
Jaiak eta drogak elkarri

lotuta doaz askotan.
Kontsumitzen dutenek
ondo pasatzeko modua
dela uste dute, eta gero
eta gehiago dira berdin

pentsatzen dutenak.
Honen arriskuen gainean

gehiago jakiteko,
DDIISSCCOOSSAANNAA JJAAIIEETTAANN

ekimenak tailerra
antolatu du maiatzaren

11 eta 25erako.

GAZTE
KITTO

Mogel Isasiko 4. mailako ikasleak Lanzarote irlan egon dira. 
Ekintzen artean, Timanfaya sumendia, El Golfo, Hervideros,
La Cueva de los Verdes, Jameos del Agua eta Jardin del Cactus
ikusi dituzte. La Graciosa irlan, bestalde, ur ekintzak egin dituzte.

Aurreko asteetan “Uni”ko zenbait talde bi bidaiatan parte hartu zuten. 
Alde batetik, Parisera aste bateko bidaia egin zuten Batxilergoko 
2. kurtsoko ikasleek. Frantziako hiriburuan hainbat museo (Louvre, 
Pompidou, etab.) bisitatu zituzten eta baita inguruetako lekuak ere, 
Versalles eta DisneyWorld Parkea besteak beste.
Bestetik, bigarren irteera Tunisera egindakoa izan zen. Hor Goi mailako
Gorputz eta Kirol-Ekintzen Animazioko eta Batxilergoko 2. kurtsoko
ikasleek hartu zuten parte. Hara joateko, Bilbotik Monastireraino egin
zuten hegazkinez eta, handik, herriz herri ibili ziren Monastir, lur azpiko
Matmata herria, Doutz, Tozuergo laku gatzatua, etab. bisitatuz. Bidaia
amaitzeko Kairouamgo kostaldean hainbat egun pasatu zituzten.

UNI-KOAK PARISEN ETA TUNISEN

MOGEL ISASIKOAK LANZAROTEN
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Perth-etik (Australiako
mendebaldeko kostako
hiririk garrantzitsuena)

30 minutura dagoen Freman-
tlen eman zituen lehen 6 hila-
beteak Gonzalok. Hala ere,
beste lan bat lortu eta Bunbury-
ra joan zen (Perth-etik ordu bi
eta erdira dagoena). Meatzari-
tza-makinak egiten dituen inge-
neritza enpresa bateko Proiek-
tu Burua da han.

Adeitsu, ireki eta kirolariak
Australiak dituen paisaia eta

klima sorta zabala azpimarra-
tzen du Gonzalok. Espainia bai-
no 15 aldiz handiagoa da he-
rrialdea, “baina 20 milioi pertso-
na bizi dira soilik”. Mendebalde-
ko kostari dagokioenez, “ipar
eta hegoko klimak oso ezberdi-

nak dira. Iparraldea neguan bi-
sitatzeko aproposa da (20 –30
gradu), bertako hondartza ba-
karti eta ederretan galtzeko.
Hegoaldea, berriz, hotza eta
euritsua da neguan, beraz, ber-
dea eta basotsua da”.

Hain lurralde zabala izanik,
familiabakarreko etxeetan bizi
dira gehienak, “eta prezioek ez
dute zerikusirik Euskal Herri-
koekin, prezio eskurakorrak di-

tuzte”. Bizimoduari dagokio-
nez, australiarrena ezberdina
dela dio. “Ordutegi ezberdi-
nak dituzte, dendak 5etan itxi
eta 7etan afaltzen dute. Ez
daukate familiarekin bazkaltze-
ko elkartzeko ohiturarik, ezta
siesta egiteko ere, beno ni
saiatzen naiz!”.

Oso abertzaleak izateaz
gain, australiarrak adeitsuak
eta irekiak direla dio Gonza-
lok. “Kultura lasaia eta erlaxa-

tua daukate”. Barbakoetan bil-
du, garagardo batzuk edan
eta momentuaz inolako kez-
karik gabe gozatzea gustuko
dutela aipatzen du. “Oso tipi-
koa da hemen”. Gainera, oso
kirolariak omen dira Australia-
rrak eta naturarekin kontak-
tuan egotea maite dute. Kiro-

lik garrantzitsuena Foball Aus-
traliarra da, Cricketaren aurre-
tik, baina surf-ak ere bere ga-
rrantzia du antipodetan.
“Ekialdean mendebaldean
baino garrantzia handiagoa
dauka. Hala ere, hemendik or-
du batera mendebaldeko kos-
tako olaturik onenetarikoak
daude: Margaret River, Yallin-
gup… Izan dut saioren bat
egiteko aukera”.

Lehenengo biztanleei 
gehiegikeriak

Gonzalo harritu duen gauza
bat Australiako lehenengo biz-
tanleen egoera da. “XVIII. men-
dean iritsi ziren hona lehen ko-
lonizatzaileak, baina lehen biz-
tanleak 40.000 urtetik zeuden
bertan bizitzen. Gizon zuriak
hona heldu zirenetik XX. men-
dearen erdira arte eurei egin
dizkien gehiegikerien ondorioz,
lehenengo biztanle hauek ez
dute jasandakoa gainditu, be-
raz, ez dira gizartean integratu
eta inolako etorkizun itxarope-
nik gabe bizi dira”.

BIDAIAK14

Gonzalo Valenciagak 2008ko martxoaren 9an laga zuen Eibar 
Australiara bidean. “Nola pasatzen den denbora”, dio. Atzerrian 
bizitzea buruan denbora askoan zeukan ideia zen, baina nora jo? 
Gonzalok argi zeukan ingeleraz egiten zen herrialdea izan behar zuela
(“hizkuntzaren erabilera hobetzeko”) eta lan munduan aukera onak
eskaintzen zituena, “nire karrera profesionala garatzeko”. Horrela, 
baldintza horiek biltzen zituen norakoa aukeratu zuen: Australia.

Eibartar bat
antipodetan

BBuunnbbuurryy ((AAuussttrraalliiaa))
BBiizzttaannlleerriiaa:: 5577,,774444

AAllttuueerraa:: 00 mm
AAzzaalleerraa:: 113388,,77 kkmm22



UUddaabbeerrrriirraakkoo bbeehhaarr dduuzzuunn gguuzzttiiaa::
ospakizunetarako jantziak, egunero erabiltzeko erropa, moda gaztea 
eta dibertigarria, erropa erosoak eta informalak, oinetakoak, konplementoak...
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Eibarko zezen-plazak 1903ko ekaina-
ren 24ean ireki zituen ateak. San
Juan eguna zen herrian eta Castor

Jauregibeitia Ibarra ‘Cocherito de Bilbao’-k
Lamanié de Clairac-en zezenak toreatu zi-
tuen. Ehun eta sei urte pasa dira ordutik,
eta zezenketen munduko izarrik handienak
jaso ostean, zezen-plazak agur esango du,
momentuz.

Udalak proiektu berria jarriko du martxan
datorren astetik aurrera, nahiz eta horretan
lanean aritu diren aurretik. Eneko Andueza
Hirigintza Zinegotziak …eta kitto!-ri azaldu
dionez, “datorren astean proiektua erredak-
tatzeko plegua aurkeztuko da. Ondoren,
proiektua erredaktatzeko denbora egongo
da eta, azkenik, obrak zeinek egingo dituen
jakiteko lehiaketa egingo
dugu”. Prozesu guzti hori
kontuan hartuta, dagoen
zezen-plaza 2010ean bota-
ko litzateke, “oraingo urte
sasoiaren inguruan, udabe-
rri aldean”.

Zoru aldakorra
Zezen-plaza berria nola-

koa izango den zehazteke
badago ere, Udalak baditu
hainbat ideia. “Zezen-plaza
estalia egin nahi dugu, era-
bilpen anitzekoa. Zezenetarako zorua ken-
du eta beste bat ipintzeko egokitua izatea
da gure asmoa, beste aktibitate batzuk ja-
sotzeko, kontzertuak adibidez, edo guraso
eta seme-alabak egunerokotasunez berta-
ra joatea eta parke bat izango balitz bezala
erabiltzea”, dio Anduezak. Eibarko Zezen-
zaleen Elkarteko presidentea ere da Eneko
Andueza, eta bere berbetan elkarte honek
ere ideia hori defendatzen du. “Ez dugu

nahi urtean soilik bost egunetan erabiltzen
den gunea izatea”.

Herriaren hall-a
Zezenzaleen Elkartearekin bat dator Ei-

barko Pedrucho Zezenzaleen Elkartea. Jai-
me Lopez de Gereñu presidenteak horrela
definitzen du proiektu berrirako egiten du-
ten proposamena: “Ate handi eta irekiko
zezen-plaza. Herriaren hall-a izatea nahi
dugu”. Zezen-plaza mantentzea beharrez-
koa dela uste du Lopez de Gereñuk, “baina
herri guztiarengan pentsatu behar da, de-
nontzat erabilgarria izatea”.

Erabilerei dagokienez, Lopez de Gere-
ñuk dioenez, zezenketetarako gain, “Eiba-
rren denetariko ekintzak egiteko lekua
eman behar zaio, izan ere, orain ez dago
horrelakorik”. Momentuan, bai Eibarko Ze-
zenzaleen Elkartea, bai Eibarko Pedrucho
Zezenzaleen Elkartea Udalarekin elkarriz-
ketetan dabiltza euren proposamenak aur-
kezten.

Azken zezenketa 
maiatzaren 17an

Eibarko zezen-plazak maiatza-
ren 17an esango die agur zezen-
ketei kartel berezi batekin. Pedro
Gutierrez Moya ‘Niño de la Ca-

pea’, Paco Ojeda, José Ortega Cano,
Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ eta Miguel
Baez ‘Litri’ toreatzaileak eta Juan de Ála-
mo nobilleroa izango dira zezen-plazan.
Sarrerak (60 eta 25 euro artean) Eibarko

Borda, Terraza, Txoko, Ongi Etorri, Arku-
pe, José Luis, Leo, Agiñaspi, York eta
Chalcha tabernetan, eta Ermuan Outu-
muro tabernan eros daitezke. Erretserbe-
tarako, 652700914 telefonora deitu edo
comisiontaurinadeeibar@gmail.com hel-

bidera idatzi.
Atzotik, bestetik, Eibarko Zezen-

zaleen Elkarteak maiatzaren 17ko
zezenketaren kartela irudikatzen di-
tuzten litografiak ipini ditu salgai 30
eurotan. Kartelak ‘Adiós viejas pla-
zas’ titulua darama eta Luis Garcia
Campos bilbotarra da egilea.

Kartelak eskuratzeko Vasconga-
da-ra jo 09.00etatik 13.00etara eta
16.30etatik 18.30etara; La Terraza
edo Arkupe tabernetara maiatzaren
15, 16 edo 17an edo 679517859 te-
lefono zenbakira deitu.

...eta kitto!  09/V/8
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Erabilera anitzeko zezen-plaza estalia
egiteko asmoa du Udalak
Ehun eta sei urteren ondoren,
Eibarko zezen-plazak aldaketa
sakona jasango du datorren 
urtean, 2010ean. Dagoena bota
eta beste eraikin berri bat 
sortzeko asmoa du Udalak, 
modernoa, estalia eta erabilera
anitzekoa. Zezenek 
protagonismoa izango lukete
bertan, baina baita 
herritarrek ere.

ERREPORTAJEA
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MUSIKA
LITERATURA

20

BBeehhaarrrraakk
Borgipuzzoko erresuma estratega ezin hobeek gobernatzen zuten, Tribattio
eta Jinabizziko klanek suetena aldarrikatu zutenean. Senatuan erabakitzen ziren
gizarte berria menperatzeko plan inteligente oro. Gobernatzaileak estrainean saiatu
ziren herritarrak kexatu ez zitezen, bigarren mailako beharrak lehen mailako
beharrak bilakatzen. Poesia, margo eta musika adierazpenen lanketa, arima
asetzeko ezinbesteko legetzat ezarri zuten. Tamalez, ohartu ziren jendeak bere
sentimenduak haizatzearekin batera pentsatu ere egiten zuela. Hortaz, aurreko lege
guztiak debekatzen zituen beste lege bat asmatu zuten. Arnastea, jatea edo edatea
ez zen beste edozer behar galarazi zuten senatukoek. Baina Borgipuzzoko
herritarrak jada lehen mailako behar zituzten antze adierazpen ezberdinak. Urduri
zebiltzan gobernatzaileak, harik eta senatore gazteenak ideia bat izan zuen arte:
erresumako jaki eta edarien prestaketa, antze adierazpen bakar bilakatu zuten. 
Ez pentsa gizarte batek arnastea merketzen duelako aurrera egiten duenik. 

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

Iñaki Plaza eta Ion Garmen-
diak Euskal Herriko musika
ibilbide luzea daukaten musi-
ka-tresnak batu eta talde ez-
berdinekin lanean aritu dira
(Berrogüetto, Ibon Koteron,
Faltriqueira, Tejedor, Kepa
Junkera ...). Emaitza biribila
da: world-music esperimenta-
la tradizio euskaldunetik. ’20
hatz project’ bisuala da musi-
katik abiatuz.

20 Hatz Project
Iñaki Plaza 
& Ion Garmendia

Palestinako musikarien bizi-
penekin 'Checkpoint rock.
Canciones desde Palestina'
dokumental musikala zuzen-
du du Fermin Muguruzak. Ma-
nu Chaok eginiko musikan oi-
narrituta, bisitatu dituzten mu-
sikari guztien ahotsak elkartu
ditu azken kantuan. Aurrene-
koa, aldiz, arabieraz abesten
hasi zen lehen hip-hop taldea,
DAM, lagun dutela abesten
dute Lodeko haurrek.

Check Oint Rock
Fermin Muguruza
& Javier Corcuera

Neolitikoan hasten den eta
2050. urtean amaitzen den
idazlan honek, historia, politi-
ka eta sexua nahasten ditu,
sorreran Euskal Herria gerta-
era akzidental bat izan zela
proposatuz, baina, halaber,
2050. urtean independentzia
lortuko duela aldarrikatuz.
Euskal Herrian egun nagusi
den errealismo serio eta nihi-
listaren aurka, Gabilondok iro-
nia, kritika, barrea eta irakur-
tzeko plazera inbokatzen ditu.

Joseba Gabilondo
Apokalipsia guztioi
erakutsia

Alice. Eta Olatz, Oli. Bata
arrotza, urrutikoa, miresgarria
hargatik. Bestea gertukoa,
hurbilekoa, maitagarria be-
raz. Nobela honetako prota-
gonista bataren eta bestea-
ren artean mugitzen da. Nora
joan eta non geratu ez dakie-
naren mugimenduan. Eta
mugimendu horrek ematen
dio bizia, izaera. Mugimendu
horrek eramaten du esatera-
ko hiri batetik bestera.

Xabier Altube
Ihes-lerroa
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ESCUDERIA EIBARKO RU-
BEN LAPUENTEK joan den
astean eman zion hasiera Peu-
geot 207 THP Kopako bere
parte-hartzeari. Lasterketa bi
egin ziren eta Lapuentek 7.
postuan amaitu zituen biak.
Horrela, sailkapen nagusian
ere 7. postuan kokatzen da.
Apirilaren 25ean, bestetik, Ña-
ñarriko II. Rallysprinta egin zen
Alegia eta Amezketa artean.
Bertan, Escuderia Eibarko Iban
Tarsicio eta Iñigo Peña 8. izan
ziren, Urtzi Beristain eta Arkaitz
Olalde 15. eta Jorge Rodriguez
eta Markel Aguirrek 28. pos-
tuan amaitu zuten.

Azkoitiako VI. Rallysprinta
Euskadiko Rallysprint Txa-

pelketarako puntuagarria den
Azkoitiako VI. Rallysprinta jo-
katuko da bihar. Bertan Escu-
deria Eibarko Iban Tarsicio eta
Iñigo Peña. Urtzi Beristain eta
Arkaitz Olalde, Jorge Rodri-
guez eta Markel Aguirre, Ger-
man Ageda eta Gorka Silva,
Jesus de la Fuente eta Ion Gu-
rutz Vigara, Aitor Arrieta eta
Unai Gomez, eta Jon Zalletxe-
berria eta Maier Outeriño aritu-
ko dira. Guztira, zazpi izango
dira rallysprint horretan parte
hartuko duten gure herriko or-
dezkariak.

Ruben Lapuente gidaria 7.a Chesten

LEHENENGO MAILARA IGO-
TZEKO AHALEGINEAN dihar-
duen Alacanteko Hércules har-
tuko du bihar Eibar KE-k, arra-
tsaldeko 18.30etatik aurrera.
Partidu zaila Uribek entrena-
tzen dituenak aurrean dutena,
baina mailaz ez jaisteko azken
itxaropenei eusteko aurrera

atera beharko dutena. Bigarren
taldeak ere, 3. mailan jarraitzea
nahi badu, serio hartu beharko
du domeka eguerdian Unben,
12.30etatik aurrera, Zarautzen
aurka jokatu beharreko neurke-
ta. Kostaldekoak aurkari zuze-
nak dira azken postuak laga
behar horretako borrokan.

Eibar-Hércules bihar 18.30etan

MARKEL ALBERDI ETA AI-
TZOL ARRILLAGA OHOREZ-
KO MAILAN jardungo dute da-
torren urtean Espainiako Ko-
pan Bardulia taldearekin Lehen
Mailatik igotzea lortu ostean.
Kopako lehen jardunalditik le-
hen postuan joan da Bardulia
eta Castellonen jokatutako az-
ken txanpan igoera lortu zuen.

Markel Alberdi 200, 400 eta
1.500 metro libreetan aritu
zen, eta 4x200 errelebo libree-
tan, non maila guztietako 4.

denborarik onena lortu zuten
eta Euskadiko errekorra 15
segundutan jaitsi zuten. Alber-
dik, bestetik, udan egingo den
Espainiako Txapelketan hiru
frogetan parte hartzeko gu-
txieneko markak lortu zituen.
Aitzol Arrillaga, bestetik, bizka-
rrezko 200 metro eta 400 me-
tro estiloetan aritu zen. Aipatu
behar da biek ala biek euren
denbora onenak gainditu zi-
tuztela, klubaren errekorrak
ezerezean utziz.

Markel Alberdi eta Aitzol Arrillaga
Ohorezko Mailan

KALAMUA JUDO TALDEA
ANDORRAN IZAN ZEN joan
den asteburuan txapelketa jo-
katzen. Emaitza bikainak lortu
zituzten judokek maila ezberdi-
netan, hainbat domi-
na eskuratuz. Senio-
rretan Natalia de Dio-
sek eta Unai Soralu-
zek brontzezko domi-
na bana lortu zuten.
Infantiletan, berriz, gi-
zonezkoetan Eneko
Loresek urrezko do-
mina, eta Julen Ra-
mon eta Jonay Lope-
zek zilarrezkoak lortu
zituzten. Emakumez-
koetan, bestalde, Ne-
kane Muguruzak
urrezko domina bi es-

kuratu zituen, bata bere pisu-
koen aurka, eta bestea Open
mailan, azken hau bera baino
25 kilo gehiago zituen katalu-
niar baten aurka.

Herriko judokak Andorrako torneoan

Escudería Eibarko Lapuenteren Peugeot 207a, THP Kopako proban.EIBARKO TALDE-
AREN NESKEK
PRIMERAN jarrai-
tzen dute denbo-
raldi honetan eta,
orain arte jokatuta-
ko ia partidu biribi-
lenean, Almen A-ri
4-1 irabazi zioten
txapeldunen liga-
ko norgehigokan.
Murgoitio, Atristain, Naiara eta Aroa izan ziren goleatzaileak.
Bestalde, erregional mailako taldeak Lasarte Texas liderrari
irabazi zion Kopako partiduan eta finalerdietarako txartela lor-
tu zuen modu horretan.

Urkiren emaitza onak
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EIBARTARREN ARTEKO
SASKIBALOI PARTIDUAN,
Novamark-ek 60-53 irabazi
zion Katu-Kaleri, modu horre-
tan lehenengo itzulian azken
honek lortutako garaipena
mendekatuz. Partiduaren
ekuadorrean, saskiratze baka-
rraren aldea zegoen talde bien
artean, aldageletara Nova-
mark-en aldeko 30-28koarekin
erretiratu baitziren. Norgehia-
gokak batak besteari ihes ezin
eginik jarraitu zuen, gehienetan
Novamark aurretik bazihoan

ere; bi minuturen faltan, 53na-
ko berdinketa zegoen marka-
gailuan, baina 7-0ko partzialak
argitu zuen amaiera. 

Azken jardunaldian, bestalde,
Novamark-ek garaipen berri bat
eskuratu zuen, CD Internaciona-
len aurrean (65-54), Katu-Kalek
berriro galtzen zuen bitartean
(31-60) Ainhoa Taberna lidera-
rrekin. Azken emaitza horiekin,
seigarren multzoko 5. postuan
dago Novamark, 10 punturekin,
eta seigarrena da Katu-Kale,
9rekin.

ANTEQUERA JASOKO DU
BIHAR ASOBAL LIGAKO tal-
deak bere jarraitzaileen aurre-
an denboraldia agurtuko duen
partiduan. Aurreko asteburuan,
Alcobendasi 30-27 irabazi eta
gero lasaitasuna lortuta, egu-
aztenean beste neurketa polita
jokatu zuen Iruñean Portlande-
kin; hori bai, ia betiko moduan,
azkenean galtzeko (32-26).
Rudovic izan zen oraingoan

partiduko goleatzaile nagusia,
Ivo Díazen aurretik (honek 6
eskuratu zituen); dena dela,
asko kostatu zitzaien eibarta-
rrei Saric Portlandeko atezaina
gainditzea, 24 baloi gelditu bai-
tzituen bosniarrak. 

Hemendik aurrera, datorren
denboraldiari begiratzen hasi
beharko da Iñaki Bolinagaren
taldea, aurrekontuaren murriz-
ketarekin batera.

Denboraldiko azken partidua
Arraterendako Ipuruan

Novamark-ek Katu-Kale garaitu zuen

Malumbresek hamar baloi gelditu zituen Iruñeako partiduan.

JUBENIL MAILAKO ASADOR
AZITAIN TALDEAK garaipen
erraza lortu zuen Donosala-
ren aurrean, 8-1eko emaitzak
ondo adierazten duen mo-
duan. Pablok, Alonsok, Que-
sadak eta Vilak bina gol sartu
zizkioten multzoko liderrari
eta panpina balitz moduan
erabili zuten aurkaria. Emai-
tza horrekin, eibartarrek 2.
postuari eusten diote eta, jar-
dunaldi biren faltan, ia zirtatu-
ta dute azken play offean jo-
katzea. Asteburuan Azpeitian
jokatu beharko dute, bertako
Azpeitikoren aurka.

Debabarrena Gipuzkoako 1.
mailako taldeak, bestalde, par-
tidu negargarria egin zuen Es-
kolapioak-en aurka eta 9na
berdindu. Emaitza horrekin, jai-
tsiera postuetatik puntu baka-
rrera kokatzen dira eibartarrak
eta lehenbailehen postu horie-
tatik ihes egitea komeni zaie.
Domeka goizean Etxadi sailka-
peneko azkena jasoko dute El-
goibarko Olaizaga kiroldegian
(asko kexatu dira taldeko or-
dezkariak Ipuruan beste behin
ezin izango dutelako jokatu),
jokoan izango diren puntuak
bereganatzeko asmoz.

Areto-foballean garaipen argia 
eta berdinketa eibartarrentzat

ESKUALDEKO XII. FOBALL-7KO TXAPELKETA
BERRIRAKO izena emateko epea zabaldu du Kirol
Patronatoak. Inskripzio horiek maiatzaren 28ra arte
egin ahal izango dira eta torneoan 1993a baino le-
hen jaiotako guztiek parte hartu izango dute. Izenak
Eibarko eta Elgoibarko kiroldegietan eman daitezke
eta partiduak ere batean zein bestean jokatuko dira.

Foball 7ko txapelketaren edizio berria

GIPUZKOAKO GOI
MENDI ESKOLAK
ANTOLATUTA, gla-
ziarreko alpinismo
ikastaroa eskainiko da
maiatzaren azken as-
teburuan Tena baila-
ran eta erreka zintzu-
rrak jaistekoa ekaina-
ren 6an Fagon. Alpi-
nismoko ikastaroa
hastapen mailakoa izango da
eta gehienez 24 laguneko tal-
dea hartuko du. Alpinismoko
ikastaroak ingurune glaziarre-
tan segurtasunez 40-50 gradu-
ko aldapak dituzten bide erra-
zetatik igotzeko ezagutza teori-
ko-praktikoak eskuratzea ditu
helburu moduan. Bigarrenean
helburu bi nagusituko dira: has-
tapenekoa, amildegi errazak

segurtasunez eta autonomiaz
jaisteko teknikak ikasiz; eta tre-
bakuntzakoa, sokarekin ibiltze-
ko teknika aurreratuaz jabetze-
koa. Azken honetan
20koa da hartuko den
gehienezko lagun kopu-
rua. Informazio gehiago-
rako, interesatuek Gipuz-
koako Goi Mendi Eskolara
jo dezakete. 

Glaziarreko alpinismoko eta erreka
zintzurrak jaisteko ikastaroak

Eibarko saskibaloiko talde biak elkarrekin.  
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23KIROLAK
EGUAZTENEAN HASI ZEN
AFIZIONATUEN MAILAKO
proba interesgarrienetakoa eta
hor dihardute Klub Deportiboko
Debabarrena taldekoek. Hona-
ko taldea osatu du Juanjo Se-
bastianek: Asier Penabad, Gor-
ka Ursua, Alex Alonso, Sergio
Ruis, Jokin Sodupe, Eneko
Arrate eta Urtzi Murgia.

Nesken taldeari dagokionez,
Merignac-en jokatutako laster-
ketan, Inma Rafael izan zen
Debabarrena-Kirolgiko onena,
14. postuan, eta multzo berean
izan ziren Saioa Olite eta Izaro
Lasa, Sinead Miller irabazlea-
rengandik bost minutura.

Zikloturisten lizentziak
Eibarko Txirrindularitza Elkar-

teak bidalitako ohar baten ara-

bera, federatutako zikloturistek
Eibarko Bizikleta dendan (Kar-
men kalea, 9) jaso dezakete eu-
ren lizentzia berria. Lizentzia ho-
ri beharrezkoa da EAEtik kanpo-
ko probetan parte hartzeko. 

TXAPELKETA NAGUSIAREN
FINALERDIRAKO TXARTE-
LA izango da jokoan domeka
arratsaldean Astelena frontoian.
Hor izango dira Aimar Olaizola
eta Xabier Urberuaga, nor baino
nor; azken honek Julen Retegi
eta Begino kaleratu ditu dagoe-
neko eta Aimarrentzat, ordea,
honakoa izango da txapelketa-
ko lehenengo partidua. Jaialdia
hasteko, aurretik binakako parti-
dua izango da, Gonzalez-Zubie-
ta eta Berasaluze IX.a-Eulate
bikoteekin; jaialdiarekin amai-
tzeko, bestalde, beste buruz-bu-

rukoa jokatuko dute Larraldek
eta Ongayk.

Bengoetxea Getxoko 
torneoaren bila

Jon Bengoetxea Klub Deporti-
boko pelotariak, Usansoloko
Asier Beitia lagun duela, Getxo-
ko San Isidro torneoaren finala
jokatuko du domekan, Larraña-
ga eta Iriarteren aurka. Aurretik
izen handiko bikoteak laga be-
har izan dituzte kanpoan. Depo-
rreko beste pelotari guztiak Ei-
bartik kanpo jokatu beharko di-
tuzte asteburuko partiduak.

Aimar Olaizola eta Urberuaga 
buruz-buru Astelenan

GIPUZKOAKO HIRU-TXIRLO
TXAPELKETAREN jardunaldi
berria jokatuko da bihar,
17.00etatik aurrea, Elgetako
bolatokian. Elgoibarko San Ro-
ken jokatutako azken jardunal-
dian 65 bolarik hartu zuten par-
te eta Eduardo Arrona San Mi-
gueleko ordezkaria nagusitu
zen, sei txirlorekin, hirukote ba-

ten aurretik; azken hauen arte-
an, Asola-Berriko Bittor Astiga-
rraga zegoen. Sailkapen oroko-
rrari dagokionez, berdinketa da-
go lidergoan: Iker Izagirre (San
Miguel) eta Roman Arrizabalaga
(Lastur) botatako 17 txirlorekin
daude eta 15ekin jarraitzen die-
te Angel Ibarluzeak (San Mi-
guel) eta Bittor Astigarragak. 

Hiru-txirlo tiraldia bihar Elgetan

Debabarrena Bidasoako Itzulian

Aimar (argazkian Irujorekin) faborito garbia da domekako partidurako.
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DANTZAZ KONPAINIAK LUR
SAGAR IZENBURUKO ikuski-
zuna eskainiko du Coliseoan
maiatzaren 10ean, 19.00etatik
aurrera. Sarrerak 8 eurotan
salgai daude www.kutxa.net
helbidean eta, bestela, Colise-
oko lehiatilan bertan eskuratze-
ko aukera izango da.

Euskal dantza taldearen
ikuskizuna hiru koreografiak
osatzen dute eta orain dela lau
urte sortutako Dantza Garaiki-
de-Zirkuituaren barruan gara-
tuko da. Aurtengo edizioak 50
emanaldi eskainiko du EAEko
16 eskenatokitan.

Lur Sagar ikuskizunaren le-
henengo zatiaren izenburua
Jaar Eden da eta Gaël Domen-

ger koreografo gazteak landu
du, bigarrena Christophe Gar-
cíaren Songeurs da eta hiruga-
rren zatia, berriz, Itzik Galili is-
raeldarraren Earth apples (Lur
Sagar) da, hain zuzen ikuski-
zun osoari izenburua ematen
dion koreografia. 

Iñaki Landa eta Josu Mujika
irakasle dituzten Aurélien Al-
berge, Sophie Antoine, David
Debernardi, Charline Debons,
Alejandra García, Garazi Pe-
rez, Francisco Sánchez Martí-
nez, Jorge Soler, Mª Pilar Sos-
pedra eta Andrea Vallescar
dantzariek jardungo dute ikus-
kizunean eta lanaren zuzenda-
ritza orokorra, berriz, Filgi Cla-
verie-ren esku dago. 

Lur Sagar ikuskizuna Coliseoan

- ‘La cantante calva’ antzez-
lana eskainiko duzue. Zer
aurkituko du Coliseora joa-
ten denak?

Absurdoaren antzerkiari da-
gokion antzezlana. Autorea
Eugéne Ionesco da, genero
honetako autore famatueneta-
koa. Ez da komedia, baina ko-
media zoro eta dibertigarria
bezala enfokatu dugu, egune-
roko egoera normalak mutu-
rreraino eramanez barrea sor-
tzeko. Hala ere, egungo gizar-
tearen arazoak salatzen ditu-
gu, batez ere bikoteen gaine-
ko inkomunikazioa.
- Zein paper egiten duzu?

Smith anderearena.
- Nolakoa da bera?

Sailkatzen zaila da. Hain da
pertsonaia absurdoa, mila
ikuspuntu eman ahal dizkio-
zula. Nahikoa arraroa da: be-
re senarrarekin gauza asko-
taz egiten du berba, baina eu-
ren arteko elkarrizketetan ko-
munikazio gabezia osoa ikus-
ten da. Loturarik gabeko elka-
rrizketak dituzte, batek gauza
baten gainean eta besteak ze-
rikusirik ez duen beste gauza
batekin erantzunez. Horrek
barreak sortzen baditu ere,
autoreak egoera hori erreali-
tatean gertatzen dela salatu
nahi du eta muturreraino doa
sinesgarriagoa egiteko.

- Nola sentitzen zara Smith
anderearen azalean?

Liluratu egiten nau. Pertso-
naia sortzen lagatzen dizu,
nahi duzun ikuspuntua emate-
ko. Esker onekoa da.
- Lehen aldiz eskaintzen du-
zue  Eibarren. Eibartarra
izanda, nola sentitzen zara
emanaldiaren aurrean?

Oso motibatuta eta oso po-
zik; izan ere, Ermuan behin
baino gehiagotan aritu gara,
baina Eibarren ez. Bestetik,
dena perfektu irtetzea nahi
dut, oraingoan gehiago. Tal-
deko eibartarrak oso motiba-
tuta gaude, gogo askorekin.
- Sutegi Antzerki Taldeko ki-
deak zarete. Zer gehiago
egiten duzue?

Sutegik oso ibilbide luzea
dauka, baina hau da nire hiru-
garren antzezlana. Antzezlan
berri batekin ere bagabiltza;
taldeko kide batek idatzi du
eta Albaceteko herri batean
bizi diren alargun batzuen gai-
nean kokatzen da.
- Oso Almodovarra.

Bai, badu Almodovar han-
diaren kutsua.
- Antzerkia ofizio ala afizio?

Afizio. Ez dut antzerkian
modu profesionalean aritzeko
asmorik. Hori bai, oso afizio
polita da eta jende guztiaren-
tzat gomendagarria.

“Eguneroko egoerekin
eragiten dugu barrea”

EErrmmuukkoo SSuutteeggii AAnnttzzeerrkkii TTaallddeeaakk EEuuggèènnee IIoonneessccoorreenn
‘‘LLaa ccaannttaannttee ccaallvvaa’’ aannttzzeezzllaannaa eesskkaaiinniikkoo dduu ggaauurr
CCoolliisseeooaann 2200..3300eettaattiikk aauurrrreerraa.. EEsszzeennaattookkiiaarreenn
ggaaiinneeaann hhiirruu eeiibbaarrttaarr aarriittuukkoo ddiirraa JJuuaann CCaarrllooss
CCoolliinnaarreenn ggiiddaarriittzzaappeeaann:: MMaarrkkooss GGiimmeennoo,, GGoorrkkaa
EErrrraassttii eettaa,, gguurree eellkkaarrrriizzkkeettaattuuaa,, VViirrggiinniiaa HHeerrrreerraa..

VIRGINIA HERRERA, aktorea:

AURREKO URTEOTAKO MARTXARI JARRAITUTA, aurten ere
Umeen Bertso Jaialdia hartuko du Coliseoak. Ikastetxeetako ume-
ek ikasturtean zehar bertsolaritzaren inguruan landu dituztenen
emaitza saio bitan ikusteko aukera izango da, maiatzaren 14an eta
28an, 18.00etan (euro bat). Izan ere, Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiari jarraituta, Euskal Bertsozaleen Elkarteak bertsolaritzaren
hastapenak lantzen dihardu ikastetxeetan. 

Umeen bertso
jaialdia

Urtean ikasitakoa 
Coliseoan erakusteko

aukera izango dute
Eibarko gazteek. 

/ LEIRE ITURBE
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KLUB DEPORTIBOAK ANTOLATUTAKO EUS-
KAL JAIAREN programazioaren barruan egingo
diren kantu-afari eta bazkarirako txartelak eroste-
ko moduan daude. Kantu-
afaria hilaren 23an izango
da, 22.00etan eta herri-baz-
karia, berriz, 24an, 14.30-
etan. Biak Untzagako kar-
pan egingo dira eta txarte-
lak Deportiboan eta Kultu-
ralean eros daitezke, maia-
tzaren 17ra arte (15 euro
ume, ikasle eta langabe-
tuek eta 20 euro gainontze-

koek). Kantu-afariaren aurretik, 23an, bertso-triki-
poteoa egingo da 19.00etatik aurrera, Untzagatik
abiatuta.

AURREKO URTEETAN BEZA-
LA EIBARKO UDALEKO EUS-
KARA BATZORDEAK eta Asti-
xak, uztailean, udaleku irekiak
antolatu dituzte. 6 eta 12 urte bi-
tarteko umeentzat bi txanda au-
rreikusi dituzte (ekainaren 29tik
uztailaren 10era arte eta uztaila-
ren 6tik uztailaren 17ra arte). 300
lagunendako tokia dago eta izen-
ematea Portalean (2. pisuan )
egingo da maiatzaren 11tik 14ra,
goizeko 11.00etatik 13.00etara eta arratsaldeko
16.00etatik 18.00etara (matrikula, ume bakoitze-
ko, 33 eurokoa izango da). Bestalde, Haur Hez-
kuntzako 3. mailarako (5 urteko umeentzat) ekai-
naren 29tik uztailaren 10era goizeko 10.00etatik

12.00etara aisialdiko jarduerak (jolasak, dantzak,
abestiak, eskulanak..) egingo dira Errota Gaztele-
kuan, Sansaburun, Amañan eta Jazinto Olaben.
Izena emateko aipatutako egunetan eta ordute-
gian joan behar da Portaleara (matrikula 21 euro). 

laburrak
LLUUCCAASS AALLBBEERRDDII
Atzoz geroztik Lucas Alberdi
zenaren hainbat artelan
ikusgai daude Untzagako
jubilatu etxean. Artistak
horren gogoko zituen
zezenak dira erakusketaren
ardatza eta lanak familiakoek
lagatakoak dira. Erakusketa
hilaren 15era arte egongo
da zabalik.

BBIIDDEEOOKKOONNFFEERREENNTTZZIIAAKK
Euskal Herriko Unibertsitateak
Ezagutza Libreari buruzko
hitzaldi-multzoa antolatu du.
Hitzaldiak bideokonferentzia
bitartez jarraitzeko aukera
izango da, Ingeniaritza
Eskolan eta sarrera librea da.
Hitzaldien ondoren
eztabaidatzeko aukera izango
dute partaideek. Atzo izan
zen lehenengo saioa
eta hurrengoa hilaren 15ean
izango da. Saioak 10.00etan
izango dira.

LLIITTEERRAATTUURRAA
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
Udalak, ikastetxe
eta euskaltegien lankidetzaz,
VI. Literatur Jarduerak
antolatu ditu ikasleentzat.
Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren barruan garatzen
diren saioen helburua
ikasleei euskal idazleak
ezagutzeko aukera eskaintzea
eta idazteko zein irakurtzeko
zaletasuna sortzea da. 

Udaleku irekietarako izen-ematea

Euskal Jairako txartelak salgai

AURREKO ASTEAN AURKEZTU ZITUZTEN Portalean aurten 25
urteko ibilbidea betetzen duten Eskolarteko Antzerki Jardunaldiak.
Astelehenean izan zen lehenengo emanaldia, Artello talde profesio-
nalaren eskutik, baina jardunaldietako benetako protagonistak ikas-
tetxeetako umeak izan ohi dira, bai taula gainean zein aulkietan an-
tzerkiaz gozatzen dutenak. Eibar, Elgoibar, Ermua, Mutriku eta On-
darruko antzokietan ekainera arte izango dira emankizunak.

Eskolarteko Antzerki Erakusketa
martxa betean

Kantu afaria maiatzaren 23an izango da; herri bazkaria 24an. / AMAIA JAIO

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAK 37. UDAKO ikastaroetara-
ko izena emateko epea zabaldu zuen astelehenean eta, azken ur-
teotan egindakoari jarraituta, lehenengo ikastaroak Eibarren, Mar-
keskuan emango dituzte, ekainaren 29tik aurrera. Eskaintza bene-
tan zabala dago eta informazioa zein matrikulazioa betetzeko orria
www.ueu.org helbidean eskuragarri ipini dituzte. 

Udako ikastaroetarako jantzi

www.ueu.org webgunean dago informazio guztia.
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HILAREN 13-AN, EGUAZTENEAN EMANGO ZAIZKIE aurtengo
Ipurterre Ipuin Lehiaketako irabazleei dagozkien sariak, 10.00etan
Hezkuntza Esparruko aretoan hasiko den ekitaldian. Betiko mo-
duan, sariak argitaletxeek emandako liburuek, eskolarako materia-
lak eta herriko liburudendetan erabiltzeko bonoek osatuko dituzte.
Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasle zein irakasle-
ak batuko dituen ekitaldian Txoborro magoaren emanaldiarekin on-
do pasatzeko aukera izango da. …eta kitto! Euskara Elkarteak an-
tolatutako lehiaketan aurten 1.070 lan jaso dituzte, denak euskeraz.

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILA-
RITZA BATZORDEAK hilabete osoan
garatzen diharduen Argazkilaritza
Maiatzean programaren barruan, bihar
zapatua argazki-tailerra egingo da Un-
tzagan. Argazki estudio bat kalean
izenburupean, Untzaga plaza argazki-
laritza-estudio bilakatuko dute Depo-
rreko argazkilariek. Nahi duen guztiak
izango du tailerrean parte hartzeko au-
kera, bertaratzea doan eta librea izan-
go baita. 

Ez da hori izango hilabete honetan
garatuko den argazkilaritzaren inguru-
ko tailer bakarra, Photoshop CS4 programan tre-
batzeko aukera izango baita hilaren 15, 16 eta
17an. Jesús Jaime Mota izango da tailerraren ar-
duraduna eta kasu honetan ere bertaratzea librea
eta dohanekoa izango da, baina plaza mugatuak
direnez interesa dutenek izena eman beharko
dute aldez aurretik, honako helbidera e-maila bi-
dalita: argazkilaritza@gmail.com. Ikastaroaren
aurkezpena Portalean egingo dute, hilaren
15ean, 19.30etatik 20.30etara eta tailerra, berriz,
zapatuan (10.00etatik 14.00etara eta 16.30etatik
19.30etara) eta domekan (10.00etatik 14.00eta-
ra) emango da. 

Urtero antolatu ohi duten Argazki Rallya, bes-
talde, maiatzaren 24an egingo da aurten. Zuribel-
tzean eta digitalean, nahiago den modalitatean
parte hartzeko aukera izango da. Rallyaren ha-
siera Klub Deportiboan izango da, 08.30ak eta

09.30ak artean eta argazkilariek 14.30ak arte
atera ahal izango dituzte argazkiak. 

Bestalde, maiatza osoan argazki erakusketak
martxan daude Portaleko erakusketa aretoan,
Topalekuan, El Ambigú, Portalea eta Depor ta-
bernetan eta Eibar Merkataritza Gune Irekiarekin
elkarlanean, berriz, herriko dendetan diaporama
eta argazki erakusketak ikusgai ipini dituztela.

Untzaga argazki-estudio bilakatuta

EUSKARAREN

TXOKOA

EEUUSSKKAARRAARREENN IIRRAAKKAASS--
KKUUNNTTZZAA MMUUNNDDUUAANN.. Eus-
kal Herritik kanpo, ia 3.400 la-
gun dihardute euskara ikasten
Europa, Amerika eta Ozeanian:
16 urtetik gorakoak dira matriku-
latutako 2.398 lagun eta beste
1.000 inguru neska-mutikoak di-
ra. Euskal irakurlego eta ikaske-
tak 13 herrialdetako 25 uniber-
tsitatetan eskaintzen dira, Euska-
ra munduan programari jarrai-
tuz, eta euskarazko ikastaro
arautuak Europa, Amerika eta
Australiako 70 hiritan daude. Es-
painian 610 lagunek dihardute
euskara ikasten, Bartzelona, Va-
lentzia, Mallorca, Madril eta Va-
lladoliden kokatutako egiturei es-
ker. Atzetik, Argentina (546),
EEBB (314), Txile (184), Uruguai
(183) eta Mexiko (111) dira ikas-
le gehien dituztenak, Paris (90),
Erroma (62) eta Bordelen (55)
aurretik. Etxepare Institutuak,
gainera, euskal kulturaren enba-
xaden sarea osatu du, Jalgi hadi
mundura! leloari jarraituz Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailak mar-
txan ipini duena.

Ipurterre sari banaketa

Badirudi azken sasoian goitik
behera gabiltzala. Alde
batetik, krisia etorri zaigu;

horrela diogu denok eta baita nabaritu
ere. Nondikan ondo jakin gabe,
hemen dugu, etxe barruan. Badirudi
urte askotan bizi izan garela behar
eta ahal genuen mailatik gora eta,
horren truke eta ordainketa moduan,
orain krisia tokatzen zaigula.
Euskaldun asko ez gara burbuja
delako horretan bizi izan; betiko lez,
jo ta ke izan baikara lanean, garbi
jokatuz, denen, bertako
eta kanpokoen alde. Baina badirudi,
orohar, horrela izan dela mundu
mailan eta denon artean ordaindu
behar dugula faktura. Aukera handirik
ez digute uzten, bereziki Espainian.
Beraz, diruari eta lanari dagokionez,
goitik-behera gabiltza. Bestalde,
hauteskundeak izan genituen orain
dela hilabete bi eta, ordutik,
goitik-behera gabiltza arlo horretan
ere. Kalean ikusten dudanez, denok
beste alde batera begiratzen dugu,
inoren gustoko izango ez balitz
bezala politikaz berba egitea. Bozken
emaitzen arabera, gehienok argi
genuen zein zen gobernu posible
onena eta bakarra; baina badirudi
bidea kontrakoa izan behar duela.
Batzuk diote Madriletik aginduta,
hango politikarien eta epaileen
desioei jarraituz; besteek diote
bertako politikarien arteko
ulertezinagatik dela. Edozein
modutan,  euskal biztanleoi berriz ere
goitik-beherako bidea tokatu zaigu.
Gaztetan Eibarren hainbat jokotan
ibilitakoak gara; baina goitiberan,
ordea, gutxi, aldapa ugari izan arren
hirian. Ez dakit ondo zergatik.
Betidanik auto gehiegi kalean
goitiberetan umeei lagatzeko?
Edozein kasutan, sasoi hartan ibili
ez ginenoi ere, orain, nahi eta nahi ez,
goitik-behera ugari eta gehiegi
tokatzen ari zaigu, derrigorrez. Baina
laster topatuko dugu behetikan
gorako bidea, Eibarren aldatzak ugari
baitira. Euskaldunok egoera
zailagoetatik ere ateratakoak gara.
Adi egon behar, besterik ez, eguzkia
ateratzen denean prest izateko,
goitibera eta guzti.

Goitik behera
edo behetik gora?

Enrike
Zuazua

Txoborro magoaren emanaldiak ekitaldian ondo pasatzeko aukera emango du. 

Vicente Cerveraren argazkia. Bere irudiak ikusgai daude Portalean, hilaren 24ra arte.



27

...eta kitto!  09/V/8
677 zkia.

AGENDA

- Santiago Castro Casado. 87 urte. 2009-IV-27.
- Moisés Martínez Fuerte. 83 urte. 2009-IV-30.
- Valentin Maguregi Zabala. 80 urte. 2009-V-3.
- Florencio Urretxu Muga. 77 urte. 2009-V-4.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

2
8 6 7 3 5

5 8
4 7 6 3
7 5 6 8

8 4 5
9 3 8 5 2
8 4 9

4 2 6 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Maria Zabaleta Ojanguren. 2009-IV-25.
- Leire Anitua Ros. 2009-IV-27.
- June Pagei Martín. 2009-IV-29.
- Zheyi Lin. 2009-IV-29.

S
U

D
O

K
U

A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, ANTONIO eta JUANITA, bixar 
45 urte beteko dozuez-eta ezkonduta. 
Ondo pasau eguna. Etxekuen partez.

Zorionak, MIKEL,
famelixa guztiaren 
partez, eta patxo 
potolua Patxi
txikixaren partez.

Lau polizia hil dituzte New York-en. Manhattango 
polizia buruak, Francis Tierneyk, laguntza 
eskatuko dio bere seme Ray-ri. Ikerketak 
aurrera egin ahala Ray-ren anaia hilketen 

arduraduna izan daitekeela dirudi…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa
“Cuestión 
de honor”

ZZuuzzeennddaarriiaa::
GGaavviinn OO’’CCoonnnnoorr

AAkkttoorreeaakk::
EEddwwaarrdd NNoorrttoonn,, CCoolliinn FFaarrrreellll,,
JJoonn VVooiigghhtt,, NNooaahh EEmmmmeerriicchh……

ego-ibar

Harvey Milk-ek Wall Street laga eta mutil 
lagunarekin San Franciscon denda zabalduko du. 
Homosexualen alde lan egiten hasi eta postu 
politikoa lortuko du; baina, izandako arrakastak
etsaiak ere gehituko ditu…

“Mi nombre 
es Harvey Milk”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
GGuuss VVaann SSaanntt
AAkkttoorreeaakk::
SSeeaann PPeennnn,, JJaammeess FFrraannccoo,,
EEmmiillee HHiirrsscchh,, JJoosshh BBrroolliinn……

coliseo

Zorionak, ANDER,
hillaren 5ian 15 urte
bete zenduazen-eta.
Hain jatorra 
izatiagaittik, munduko
hoberena desiatzen
deutsugu.

Zorionak, IRATI Martín
González. Lehelengo
urtebetetzian, etxeko
pitxintxurentzat, oso
maitte daben aitxitxe-
amamaren partez.

Gure kikirriñuak urtia 
egin zeban hillaren 
5ian! Zorionak, 
MANEX, famelixa 
osuaren partez. Zorionak, ANGEL eta SOLE, zuen

ezkontzaren 50. urteurrenian. 
Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, DANEL, 
astelehenian urte bi 
egingo dozuzelako.
Aitxitxa-amama 
eta tiuen partez.Zorionak, amama BEGO 

eta aittitta JOSE, 7xan 49 urte 
betetzen diralako ezkondu 
ziñaziela. Famelixa guztiaren 
partez. Maitte zaittuegu.

Zorionak, ALBERTO 
Vítores, domekan 55
urte egingo dozuzelako.
Famelixaren eta, batez 
be, alabaren partez.

Zorionak, MALEN 
Gisasola, gaur bertan 
6 urte egitten dozuz-eta.
Ondo pasa, potxola!!

Zorionak, NAIA, 
gaur zortzi urte egitten
dozuzelako. Ondo 
pasa lagun eta famelixa
guztiarekin.
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 8
NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
1122..0000..-- Sukaldaritza
lehiaketa (patatak Errioxako
erara) eta herri-bazkaria.
Armeria Eskolan.
1188..0000..-- Pertsona
Nagusiendako dantzaldia,
Rhusell orkestrarekin,
eta lehiaketaren sari
banaketa. Astelenan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- La cantante calva
(Sutegi antzerki taldea).
Coliseoan.

IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN
BBEERRTTSSOO--AAFFAARRIIAA
2222..0000..-- Bertsolariak:
Beñat Ugartetxea, Eneritz
Zabaleta, Urko Egaña
eta Mikel Arrillaga.
Gai-jartzailea: Asier
Ibaibarriaga. Bide Alde
Elkartean.

AARRIIEESS
Hobeto zaude? Lasai, hurrengo
egunetan indarra hartzen joango
zara eta berriz ere forma ona hartuko
duzu. Nola zaindu zaituzten, ezta? 

TTAAUURRUUSS
Ez zaitez larritu txerrien sukar
horrekin edo dena delakoarekin,
ez daukazu gaixotzeko arriskurik.
Erositako maskara itzuli dezakezu.

GGEEMMIINNII
Nola mugitzen duzun gorputza!
Bazen sasoia dantza pixka bat
egiteko, oxidatu aurretik! Saltsa
edo merengea? Pista zurea da!

CCAANNCCEERR
Kalean gora kalean behera, gelditu
gabe ibiliko zara. Zeren bila?
Zuk jakingo duzu! Ea zerbait
aurkitzen duzun.

LLEEOO
Interes berezia piztuko da zugan.
Pertsona batek igortzen duen xarmak
intriga sortuko du zugan eta beragaz
gauza gehiago jakin nahiko duzu.

VVIIRRGGOO
Ez al zara isilduko? Beti berriketan,
bla, bla bla, ingurukoak burukominez
dituzu! Konturatu zaitez zein
aurpegirekin begiratzen zaituzten.

LLIIBBRRAA
Plan izugarriak egiten dituzu, baina
inoiz ere ez dituzu horiek betetzen.
Errealistagoa izango bazina gutxienez,
beste kuku baten kantatuko luke…

SSCCOORRPPIIUUSS
Ahotsa altxatzeko behartuta sentituko
zara. Pazientzia handiko pertsona
zara, baina egoera jasanezina izango
da. Ea nolako ahots sendoa duzun!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Espero ez zenuen deia jasoko duzu.
Egia esan, hobe telefonoa ez hartzea,
esango dizutena ez baitzaizu
gustatuko... baina tira.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Zuk zentzurik ez duela uste baduzu
ere, hainbat injeniari eta arkitektok
egin badute, zerbaitengatik izango da.
Hori da logikoena behintzat.

AAQQUUAARRIIUUSS
Erraz nekatuko zara ariketa fisikoa
eginez gero. Ez zaude oso ondo,
baina ez laga kirola egiteari,
bestela gaizki ohituko zara-eta.

PPIISSCCIISS
Fruituak jaten dituzu? Eta barazkiak?
Ura edaten duzu? Ez ezazu zure
burua engainatu. Elikadura ona
ezinbestekoa da gorputzarentzat!

Eguaztena 13
IIPPUURRTTEERRRREE SSAARRII
BBAANNAAKKEETTAA
1100..0000..-- Ipurterre ipuin
lehiaketako sari-banaketa
ekitaldia eta Txoborro
magoaren ikuskizuna.
Hezkuntza Esparruan.

MMUUSSEEOOAARREENN
IINNAAUUGGUURRAAZZIIOOAA
1122..0000..-- Eibarko
Industriaren Historiari
Buruzko Interpretazio
Zentruaren inaugurazioa.
Portalean (5. pisuan).

HHIITTZZAALLDDIIAA
1177..0000..-- Cómo conciliar
el sueño. Hizlaria: Ana
Atienza. Untzagako jubilatu
etxean.

IIKKAASSTTAARROOAA
1188..3300..-- Bizitzarako
trebetasunak. Pegoran.

DDAANNBBOORRRRAADDAARRAAKKOO
EENNTTSSEEGGUUAAKK
1199..0000..-- Sanjuanetako
danborradarako entsegua
(umeak).
2200..0000..-- Sanjuanetako
danborradarako entsegua
(nagusiak). Amalur-ohian.

Astelehena 11
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Neskak, mendia
eta beste guztiak. Gora
eskuak, hau lapurreta bat
da! (Mutrikuko institutua).
Hezkuntza Esparruan.

TTAAIILLEERRRRAA
1188..3300..-- Discosana jaietan
tailerra. Portalean.

Martitzena 12
ZZIIKKLLOOMMOOTTOORRRREENN
AAZZTTEERRKKEETTAA
0099..0000..-- Ziklomotorren az-
terketa teknikoa (aldez aurre-
tik txanda Udaltzaingoan es-
katuta). Zezen plazan.

IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- El cuento literario
¿una forma de la narrativa?,
José Luis Domingorekin.
EPAn (Isasi, 39).

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Autobusaren
zain. Denboraren makina.
Amama Benidormera. Ali
Baba eta berrogei lapurrak
(San Andres ikastetxea).
Hezkuntza Esparruan.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Mi nombre
es Harvey Milk (Zuz: Gus
Van Sant). Sarrera: 3’70
euro. Coliseoan.

SSOOSSTTOOAARREENN
EENNTTSSEEGGUUAA
2211..3300..-- Sostoaren
kide-ohiendako entsegu
berezia. Musika Eskolan
(Portalean). 

Zapatua 9
AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
MMAAIIAATTZZEEAANN
EEgguunn oossooaann..--
Argazki estudioa herriaren
bihotzean. Doan. Untzagan.

LLAA SSAALLLLEERREENN
5500.. UURRTTEEUURRRREENNAA
1122..0000..-- Marrazki
lehiaketa (Urkizu
eta Markeskuaren tartean).
1199..0000..-- Globoak.
Txaltxa Zelaian.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz
irteera. Untzagatik hasita.

Eguena 14
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Conciliación
de vida familiar y laboral,
Equliarekin. EPAn (Isasi,
39an).

NNAAGGUUSSIIAARREENN
EEGGUUNNAA
1144..3300..-- 85 urtetik gorako
bazkideekin bazkaria eta
opariak. Pérez orkestraren
emanaldia. Beheko Tokian.

EEGGOO IIBBAARR
ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300//2211..0000..--
Cuestión de honor
(Zuz: Gavin O’Connor).
Hezkuntza Esparruan.

UUMMEEEENN BBEERRTTSSOO
JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- Umeen Bertso
Jaialdia, ikastetxeetako
umeekin. Sarrera: euro bat.
Coliseoan.

Domeka 10
DDIIAA DDAASS LLEETTRRAASS
GGAALLEEGGAASS
1100..0000..-- Foballa
(alebinak).
1100..4455..-- Foballa
(benjaminak). La Salle
ikastetxean.

DDAANNTTZZAA
1199..0000..-- Lur Sagar dantza
ikuskizuna (Dantzaz
taldearekin). Sarrera: 8 euro.
Coliseoan.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

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

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

eerraakkuusskkeettaakk
–– MMaaiiaattzzaarreenn 1155eerraa aarrttee
LUCAS ALBERDIren artelanak (zezenketa-girokoak).
Untzagako jubilatu etxean.
–– MMaaiiaattzzaarreenn 2244rraa aarrttee
VICENTE CERVERAren Circo Gran Fele,
ALBERTO RODRIGUEZen Horizonteak Irekiz
eta JESUS JAIME MOTAren Asia erakusketak.
Portalean.
–– MMaaiiaattzzaarreenn 3311rraa aarrttee
ISABEL DIEZen Al filo de las mareas. Topalekuan.
DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEkoen
erakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Deporren.
ARGIZAIOLA SARIA argazki erakusketa.
Deporren.
DIAPORAMA ETA ARGAZKI erakusketa.
Eibarko dendetan.

iikkaassttaarrooaakk
–– RReeiikkii ((22.. mmaaiillaa))..
Noiz: maiatzaren 9an eta 10ean. Izen-ematea:
665743217 (Martin).
–– DDiissccoossaannaa jjaaiieettaann..
Noiz: maiatzaren 11n eta 25ean,18.30etan 21.00etan,
Portalean. Izen-ematea eta informazioa: maiatzaren 8ra
arte, Pegoran.

ffaarrmmaazziiaakk
88,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
99,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
1100,, ddoommeekkaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1111,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
1122,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
1133,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ CCoorrttiinnaa (Zubiaurre, 29)
1144,, eegguueennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
1155,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)

lleehhiiaakkeettaakk
SANJUANAK 2009 KARTEL
LEHIAKETA.
Maiatzaren 15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ALKOHOL GEHIEGIKERIAREN
KONTRAKO UMOREZKO
PEGATINA.
Maiatzaren 15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ESKOLA AGENDA 09-10.
Maiatzaren 15era arte,  Pegoran
eta Portalean.

ARMERIA ESKOLA SARIAK
Norentzat: DBHko azken urteetako
ikasleentzat. Armeria Eskolan, maiatzaren
25etik 29ra.

LI (BURU-HAUSGARRIAK).
Ekainaren 14ra arte, Juan San Martin
Liburutegian.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk
DENDARIENTZAT.
Eskaerak eta informazioa: 943207694 / 943206669
telefonoetan.
NAGUSIENDAKO ALDE BATERAKO
EGONALDIAK.
Eskaerak eta informazioa: Gizartekintzan (Portalea,
4. pisuan) aldez aurretik txanda eskatuta (943708440
telefonoan).
SANJUANAK 2009.
Koadrilentzako dirulaguntzak. Eskaerak eta informazioa:
Ekainaren 2tik 15era, Pegoran edo Portalean. 
UDALEKU IREKIAK.
Oporrak Afariketan (6-12 urtekoentzat). Izen-ematea
eta informazioa: Maiatzaren 11tik 14ra, 11.00etatik
13.00etara eta 16.00etatik 18.00etara, Portalean. 
UDAN JOLASETAN (5 URTEKOENTZAT).
Izen-ematea eta informazioa: Maiatzaren 11tik 14ra,
11.00etatik 13.00etara eta 16.00etatik 18.00etara,
Portalean (2. pisuan).
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– Eibarren pisu berria salgai. 73 m2. Lo-
gela bi. Oso argitsua. 237.400 euro. Pla-
noak eta ezaugarriak: Tel. 610-073819.
www.pisos-eibar.net84.net. 
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. 36’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lane-
tarako. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lane-
tarako. Tel. 659-355758.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta  garbiketa lanetara-
ko. Esperientzia. Tel. 646-235195 edo
669-311385.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukal-
dari laguntzaile moduan. Tel. 660-
594503.
– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 696-659501.
– Gizona eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan eta eraikuntzan lan egite-
ko. Tel. 686-274490.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
639-020180.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta kamarero edo garbitzaile lanetara-
ko. Tel. 647-999092.
– Etxe-tresna txikiak konpondu eta para-
bolikak jartzen ditugu. Tel. 943-751711.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna
edo externa. Esperientzia. Tel. 648-
736067.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko. Esperientzia. Tel. 943-702029.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin
edo kamarera moduan. Tel. 617-050828.
Lily.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Jornada osorako. Tel. 675-940901.
Lorena.
– Gizona eskaintzen da edozein laneta-
rako. Tel. 658-719676. Enrique.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Erreferentziak. Tel. 699-813826.
– Mutila eskaintzen da eraikuntzan lan
egiteko, sukalde laguntzaile moduan
etab. Tel. 669-285475.
– Neska eskaintzen da orduka lan egite-
ko: garbiketak egin, nagusiak zaindu, ta-
bernetan etab. Tel. 638-344377.

– Mutila eskaintzen da lanerako: informa-
tika, elektronika, telekomunikazioak, na-
gusiak zaindu... Tel. 653-402884. Kelvin.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Asteburuak barne. Tel.
666-771151.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko edo sukaldari laguntzaile moduan.
Geriatria laguntzaile ikasketekin. Tel.
618-377283.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 628-014327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Esperientziarekin. Tel. 655-384877.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. As-
teburuak barne. Tel. 648-724168 edo
669-966611.
– Gizona eskaintzen da edozein laneta-
rako. Gidatzeko baimenarekin. Tel. 650-
744497 edo 943-531218. Cesar.
– Neska eskaintzen da tabernak garbitu
edo plantxa egiteko. Tel. 636-841158.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo kamarera moduan. Tel. 656-700958.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Tel. 638-736539. Dori.
– Mutila eskaintzen da tabernan lan egi-
teko: zaintzaile, garbitzaile, sukaldari la-
guntzaile, kamarero... Tel. 664-055503
edo 617-061140.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako: lanaldi osoa
edo erdia. Tel. 679-878676.
– Mutila eskaintzen da tabernan lan egi-
teko: zaintzaile, garbitzaile, sukaldari la-
guntzaile... Tel. 627-630455.
– Neska eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko edo orduka etxeak garbitzeko.
Tel. 699-576107.
– Mutila eskaintzen da kamarero, sukal-
de laguntzaile edo igeltsero moduan eta
pegorak garbitzeko. Tel. 672-278556.
– Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan orduka lan egiteko edo interna. Tel.
669-966611.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-420642.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Ezkontzarako soinekoa salgai. 44 taila-
koa. Marfil kolorekoa. Tel. 653-717890.
– Cocker txakurkume bi (hilabete eta er-
dikoak) salgai. Parasitoak kenduta, txer-
toarekin eta pedigree-arekin. Kartila
osoa. Tel. 686-636383.
– Garbigailua (175 euro), lehorgailua
(200 euro) eta 1’50eko somierra eta kol-
txoia (300 euro) salgai. Urte bateko ga-
rantiarekin. Tel. 650-988799.
– 90eko ohe bi eta kaxoidun sinfonierra
salgai. Berriak. Lorontzi txinatarra opari.
Tel. 606-454641 edo 943-208172.

6. Denetarik
6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 
12 hitz onartuko dira gehienez. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

3. Lokalak

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943-
031168 edo 633-238165. Miriam.
– Emakumea eskaintzen da edozein or-
dutan nagusiak zaintzeko. Tel. 628-
405827.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel.
615-739367.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
pegorak garbitu eta plantxa egin eta
etxe-garbiketarako. Tel. 699-609190.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 657-
142376.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu (externa) eta garbiketa lanetara-
ko, ostalaritzan barne. Tel. 671-
343612.nagusiak zaintzeko. Tel. 617-
808245.

– Eibarren logela alokagai, zentrutik ger-
tu. Tel. 626-917395.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel.
616-207343. 
– Ermuan pisua alokagai. Jantzita eta
igogailuarekin. Deitu 20.00etatik aurrera.
Tel. 678-783465. Ander.
– Gizon-emazteak logela alokatuko luke-
te Eibarren. Tel. 662-230636.

– Garaje itxia salgai Jardineta-Aldatze
inguruan. Tel. 629-428449.
– Garaje itxia salgai, trasteroarekin. 5’50
luzera x 4’10 zabalera. Leihoa kanpora,
kalearen parean. Karmen kalean, 4-6.
Autoa garbitzekoa barne. 80.000 euro.
Tel. 943-121261.

3.1. Salgai

2. Motorra

– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.
M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pa-
satuta. Tel. 696-817026 edo 943-
121826.
– CSR 500cc Quad ATV motorra salgai.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 669-
941469. Asier.

2.1. Salgai

– Sukaldaria behar da. Esperientziare-
kin. Tel. 943-206868.
– Dietista behar da Ugan Klubean hain-
bat ordurako. Tel. 943-820452.
– Neska behar da jatetxe batean lan egi-
teko. Tel. 943-121262.
– Kamarera/o behar da Arraten astebu-
ruetarako. Tel. 677-638184.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo ta-
bernetan jarduteko. Tel. 671-476869.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo ka-
marera moduan. Tel. 6597-824727.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo su-
kaldari laguntzaile moduan. Tel. 663-
569263.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, etxeko lanetarako edo ka-
marera moduan. Esperientzia. Tel. 690-
154754.

– “Silla francesa” arrazako zaldi dotorea
dugu, behorretarako. Gaztain kolore ilu-
nekoa eta 1’77 metro garaieran. Tel. 616-
225228 edo 943-207340. Alberto.

6.4. Bestelakoak



erakusketa kenduko dugu

LIKIDAZIOA

JJAARRDDIIÑÑEETTAA 1144,, bbeehheeaa

Tfnoa. 943 20 05 65
disede@disede.com

Maiatzaren 29ra arte
Goizez: 10.30-13.00

Arratsaldez: 17.00-19.30
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KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

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

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


