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ooppaarrii mmoodduuaann Eskaintza hau indarrean egongo da maiatzaren 18tik uztailaren 18ra arte. Ba-
liagarria 5 oinarriko montura guztietan. zilindroa -2, esfera +/-3ra artekoa. Ezin
daiteke beste eskaintza edo promozioekin bateratu.
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EERRRROOBBEERROO..-- Egosi gabeko esne epela, jaitsi berria. “Xemaikin, Mutiolan
emoten eben erroberua, arrasaldeko bostetan”.
EERRRROOMMAARRAA..-- Ataka, hesietako ate antzekoa. “Erromaria beti itxitta laga
bihar izaten da”.
EERRRROONNDDAALLAARRII..-- Gau txoria, parrandan ibiltzen dena. “Gaztetan, erronda-
lari amorratua izandakua zuen aittitta”. 
EERRRROONNDDAANN EEGGIINN..-- Gauean parrandan ibili. “Bart errondan egin dogu
egunsentira arte”.

“Nola liteke gaur munduan gizonezkoak menpera-
tzaile izaten jarraitu eta, aldi berean, euren bizi-itxaro-
pena emakumeena baino laburragoa izatea, historian
menperatzaileak beti luzeago bizi izan direnean? Ba-
da soilik bi herrialdetan jarraitzen dute gizonezkoek
gehiago bizitzen: Nigerian eta Zimbabwen”

((MMaarriinnaa SSuubbiirraattss,, ssoozziioollooggooaa))

“Zientzialari batentzat Big-Bangaren aurretik gerta-
tutakoaz galdetzeak ez du zentzurik. Big-Bangaren
aurretik ez dira existitzen ez espazioa, ezta denbo-
ra ere. Fisika, beraz, ez da existitzen. Fisikariak fisika
gabe ezin ditu galderak egin, eta bere jakintzaren
esparrua desagertzen da guztiz”

((UUnnaaii MMttnneezz.. LLiizzaarrdduuii,, iiddaazzlleeaa))
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

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

E R R E D A K Z I O A

–– OOHHAARRRRAA ––
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UDALAK ANTOLATU ETA
ASTIXAK KUDEATZEN DUEN
UDAN GAZTETAN MARTXAN
izena emateko epea datorren
astelehenean, maiatzaren
25ean zabalduko dute. 12 eta
16 urte bitarteko gazteentzat
pentsatutako programaren ba-
rruan jarduera bi egingo dira:
batetik, uztailaren 13tik 17ra
Urdaibaira irteera prestatu du-
te, kanpinez. Irteeran parte
hartzen dutenek hondartzara
eta mendira joateko aukera
izango dute eta, gainera, pira-
guan ibiliko dira. Kuota 50 eu-

rokoa da (anai-arrebak joanez
gero, bakoitzak 42 euro ordain-

duko ditu). Irteerari buruzko bi-
lera informatiboa ekainaren
18an egingo dute, 17.30etan,
Portaleko 3. pisuan. 

Bestetik, sanjuanetako kami-
setak margotzeko tailerra anto-
latu dute ekainaren 6, 13 eta
20rako (11.00etatik 13.00eta-
ra). Kuota 6 eurokoa da eta tai-
lerra Errota Gaztelekuan egin-
go dute (bakoitzak bere kami-
seta eraman beharko du). Ize-
na emateko maiatzaren 25etik
31ra Errota Gaztelekura (Kar-
men kalea, 3) joan beharko da,
17.00etatik 20.00etara.

ASTEBURU OSOAN JENDEZ
GAINEZKA EGIN ZUTEN Urki-
zu eta inguruek, Dia Das Letras
Galegas jaiak erakarrita. Urte-
roko moduan, Galiziako folklo-
rearekin batera euskal dantza
eta kirolentzat tarterik ez zen
falta izan. Orkestrek eta olaga-
rroak helduen artean arrakasta
handia izan zuten eta txikienek,
berriz, barrakak ederto aprobe-

txatu zituzten. Jaiak aprobetxa-
tuta, Orbeako kiroldegia egite-
ko beharrengatik kenduta ze-
goen Castelaori eskainitako es-

kultura bere kokapen berrian
aurkeztu zuten, Urkizuko dorre-
tako lorategietako batean.

a u t u a n
SSAANNJJUUAANNEETTAAKKOO TTXXOOSSNNAAKK
Aurtengo San Juan jaietan
txosna ipini nahi dutenek
horretarako eskaera
aurkeztu beharko dute
Pegoran, maiatzaren 29ra-
ko. Gaiaren inguruko
bilera, berriz, ekainaren
3an egingo da, 13.00ean.

AARRRRAATTEEBBAALLLLEE BBIIZZIIRRIIKK
Arrateballen Teknikerren
egoitza berria jasotzeko
beharrak direla eta,
bilerarako deialdia egin du
herritar talde batek,
“Arrateballe Bizirik
herri-ekimena martxan
jartzeko lantaldea
osatzeko”. Bilera
martitzenean, hilaren
26an izango da,
18.30etan Kulturalean.

UUNNIIBBEERRTTSSIITTAATTEEAARREENN
4400.. UURRTTEEUURRRREENNAA
Apirilaren 25ean
Unibertsitate Laborala
Eibarren zabaldu zela
40 urte bete ziren eta,
urteurrenaren inguruko
ospakizunekin jarraituz,
ikasle eta ikasle-ohien
topaketa antolatzen
dihardue. Ekainaren 27an
izango da topaketa
eta egunerako
prestatutakoak
eta bestelako informazioa
www.unieibar.com
helbidean ezagutzera
ematen joango dira.

PPRREESSOOEEKKIINN EELLKKAARRTTAASSUUNNAA
Debaldeako Amnistiaren
Aldeko Mugimenduak
herritar guztiei dei egin
nahi die, bihar (maiatzak
23) Elgoibarren ospatuko
den Elkartasun Egunean
parte hartzeko: zutabe bik
osatuko duten martxa
10.00etan irtengo da
Mutrikutik eta 11.00etan
Ermutik. 13.30etarako
Elgoibarren harrera egin
eta talde-argazkia
ateratzea aurreikusita
dago. Ondoren bazkaria,
manifestazioa, ekitaldia
eta kontzertua
(Deskontrol, Hesian
eta Kokein, gaztetxean)
egingo dira.

Jende ugari bildu zuen barixakuko manifestazioak. / LEIRE ITURBE

Udan Gaztetan izena emateko epea zabaltzear

AURREKO BARIXAKUAN MANIFESTAZIOA
EGIN ZEN EIBARREN, ELA sindikatuak egin-
dako deialdiari erantzunez: ‘Patronalaren xan-
taiari eta erasoei aurre egin’ izenburua zeraman
pankartaren atzean jendetza batu zein berriz
ere, gaur egun bizitzen dihardugun egoera eko-
nomikoaren inguruan protesta egiteko.

Patronalaren kontrako
manifestazioa

Galiziako jai 
arrakastatsuak

ZAPATUAN APARTHEIDAREN KONTRAKO
EGUNA OSPATU ZUEN Ezker Abertzaleak eta
Montekasino taberna pareko parkea ardatz izan
zuen hainbat ekitaldirekin. Eguerditik aurrera
umeendako jolasekin ekin zioten egitarauari eta
arratsalderarte, besteak beste, kalejira-poteoa eta
herri bazkaria ospatzeaz gain, egoera politikoaren
inguruko hausnarketarako tartea ere izan zen.

Apartheida eta jaialdia

Ume zein helduentzat egitaraua izan zuen zapatuko egunak / LEIRE
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Aste honetan
Innobasque-k
antolatutako World

Cafe Euskadi izeneko
ekimenean, honako galdera
plazaratu da: "Krisi honetatik
ahalik eta azkarren atera nahi
dugu, eta bizi ditugun aldaketen
aurrean hobeto prestatuta,
gainera. Zein neurri zehatz
proposatuko zenuke
eraldaketarantz hurbiltzeko?".
Beno, bada krisialdi garaian
lurralde garapenari harrobiaren
estrategia ondo datorkiola
begitantzen zait. Hau da,
kanpoko inbertsio eta laguntzen
zain egon beharrean
krisialdiaren aurkako finala
irabazteko, tokiko garapenean
oinarritutako estrategiak
erabiltzea fidagarriagoa
dirudiela.
Horregatik, epe luzera,
eraldaketarako funtsezkoak
diren bizpahiru neurri
azpimarratuko nituzke:
oinarrizko hezkuntzatik
berrikuntza eta ekintzaile
kultura sustatu, lurraldearen
potentzialtasun guztiak,
ekonomikoak
eta ez ekonomikoak,
aprobetxatuz. Bigarrenik,
nazioartera begira zuzendutako
garapen endogenoa bultzatu.
Eta hirugarrenez, garapen
iraunkorra bermatu,
bai ingurugiroari dagokionez,
bai lehiakortasun ekonomikoari
dagokionez. Adibidez, enpresen
arteko elkarlanerako aukerak
arakatuz.
Abaguneko neurri bezala,
finantziazioa, kontsumoa,
autoenplegua, formakuntza,
babes soziala, larrialdiko
enplegu programak, ... martxan
ipintzea beharrezkoak badira
ere, lehen aipatutako sakoneko
aldaketen premina dagoela
iruditzen zait.

Harrobiaz harro

Eneko
Astigarraga

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA MAIATZEAN EGI-
TASMOA azken txanpan sartu da, baina, agurtu aurretik, domekan
argazki rallya egingo da. 08.30ak eta 09.30ak bitartean hasiko da
rallya, Deporren eta amaiera ere bertan izango da, 14.30etan. Par-
te hartu nahi duenak zuri-beltza zein digitala (jpg) aukeratu dezake.
Izena emateko orduan, antolatzaileek azalduko diete partehartzai-
leei nondik nora ibili eta argazkietan azaldu beharreko gaiak zein-
tzuk diren. Zuri-beltzeko roiloak antolatzaileek banatuko dizkiete
modalitate hori aukeratzen dutenei. Izena ematean 10 euro ordain-
du beharko dira eta argazki-kontrolak exijituko dituzte. Zuri-beltza-
ren kasuan 4 lan aurkeztu beharko dira eta digitalean, berriz, 6. 

Sail bakoitzean honako sariak banatuko dituzte: 90 euro eta ga-
raikurra lehenengo sailkatzen den bildumarentzat; 70 euro bigarre-
narentzat; 50 euro hirugarrenarentzat; 50 euroko sari soziala; eta
gazte saria, 14 urtetik beherakoentzat. 

GIPUZKOAKO FORU AL-
DUNDIAK ETA EIBARKO
UDALAK LANKIDETZA-HI-
TZARMENA sinatu dute, “he-
rritarren partaidetza eta politi-
koa publikoen ebaluazioa bul-
tzatzeko. Udalaren politika pu-
blikoen aurrean herritarrek egi-
ten duten balorazioa oso tres-
na erabilgarria da, haien iritziak
eta iradokizunak ezagutzeko,

ahalik eta modurik zuzenean
lan egiteko eta erakundeen
eguneroko lana hobetzeko”.

Horren harira, atal bitan ba-
natuta dagoen azterketa egin-
go da: batetik, telefono bidezko
inkestak egingo dituzte, aldez
aurretik aukeratutako hainbat
herritarri deituta eta, bestetik,
norberak betetzeko galdera-
sorta bidali dute etxe guztieta-

ra, posta bidez. Eibarren orain
dela egun batzuk buzoiratu zi-
tuzten galdera-sortak eta herri-
tar guztiak animatu nahi dituzte
horiek betetzera, “ahalik eta
iradokizun edo proposamen
gehien” jasotzeko helburuare-
kin. Galdera-sortarekin batera
kartazala banatu dute, bertan
erantzunak sartu eta ezer or-
daindu barik, edozein buzoitan
bota eta eurei helarazteko. 

Galderak Eibarren inguruko-
ak dira eta, besteak beste, kul-
tura, kirola, gizartekintza, eus-
kera, hirigintza, ingurumena eta
enplegua bezalako gaien ingu-
ruko iritzia eskatzen dute. 1etik
10era bitarteko tartean, gai ba-
koitzaren inguruko satisfakzio-
maila adierazi behar da, nahi
den zenbakia markatuta. Horrez
gain, galdetutakoetatik kanpo
edo galdetutakoen inguruan
norberak nahi dituen iradokizu-
nak idazteko tartea ere dago.

Herritarren partaidetzari ateak zabaltzen

DOMEKAKO ZEZENKETAK
JENDE UGARI ERAKARRI
zuen eta, eguraldia lagun,
zezenzaleek giro onean
eman zuten arratsaldea. To-
reatzaileak ere fin ibili ziren:
Espartacok belarri bi ebaki
zituen eta gainontzeko guz-
tiak, Niño de la Capea salbu,
belarri banarekin irten ziren
plazatik. Plaza agurtuta,
orain berria egin ahal izateko
pausuak emango dira:
proiektua aukeratzeko lehia-
keta egingo da (baldintzak
laster kaleratuko dituzte).
Ondoren, arkitektuen eskain-
tzak aztertu eta egokiena
onartuko dute. Erabilera ani-
tzerako plazarako behin-
behineko proiektua urte
amaierarako esku artean
izan nahi dute, 2010eko
maiatzean plaza botatzen
hasteko. 

Agur
zezen-plazari

Argazki rallya domekan

Udaletxean egindako elkarteen arteko topaketen irudia. / LEIRE ITURBE
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UNI EIBAR-ERMUAKO IN-
FORMATIKAKO ZIKLOETA-
KO 1. mailako ikasleek, bai er-
di mailakoek (ISU eta ESI) bai
goi mailakoek (ASI eta IAG-
DAI) urtero pare bat hiri azter-
tzen dituzte bertan dauden Wi-
fi sareak aurkitzeko asmoz. Iaz
Eibar eta Ermua jorratu zituz-
ten eta aurten Ondarroa eta
Bergaran ibiliko dira, Wifi sare-
ak detektatzen, hainbat gailu
erabilita: ordenagailu eraman-

garriak, PDAk, PSPak, Ninten-
do DSak… Helburua, kalean
zehar puntu ezberdinetan de-
tektatzen diren wifi sareak ze-
haztea da eta, horrez gain,  Wi-
fia zabalik lagatzearen arris-
kuak azaltzea. Antzemandako
Wifi sare guztiak google
maps/tagzania erabilita inter-
neten ipiniko dituzte denen es-
kura (www.iesunibhi.com  hel-
bidean ere ikusteko moduan
izango dira).

MALAGAN BERRIKI EGIN
DEN AGORA MERKATARI-
TZA foroan izan dira Udaleko
hainbat ordezkari, merkatari-
tzarekin lotutako hausnarketa
eta bestelakoak ezagutzeko
asmoz. Mertxe Garate  merka-
taritza arduradunaren berbe-
tan, “non gauden eta norantz
goazen, gaur egun bizi dugun
egoeran erabili beharreko erre-
mintak zeintzuk diren eta eza-
rrita dauzkagun helburuak ego-

kiak diren ala ez neurtzeko ele-
mentu egokia da”. Biltzarrean
landutakoen artean honakoak
azpimarratu dituzte: profesio-
naltasuna, espezializazioa,
asoziazionismoa, teknologia
berriak, berrikuntza eta beze-
roa baloratzea. Eibarko ordez-
karien iritziz, “herriko dendetan
horien inguruko ahalegin bere-
zia egiten dihardugu aspalditik
eta, beraz, horretan abantaila
daukagu”.

auzorik auzo

Matsariako industrialdeko beharrak aurrera
Datorren urteko maiatzerako Matsariako industrialde berria
erabiltzeko moduan izango dela aurreikusten dute arduradu-
nek. Industrialde berria hartuko duen ingurua urbanizatzeko
beharrek urte biko iraupena izan dute eta, behin horiek amaitu-
ta, aurtengo urtarrilean hasi ziren lur azpiko garajeak egiteko
hondalanak eta eraikin berrien zimenduak finkatzen. 
Industrialdeak 30.000 metro karratuko azalera izango du eta 40
tailerrentzat tokia egongo dela aurreratu dute. Industrialdea hi-
ru pabilioitan banatuta egongo da eta honezkero erdiko lursai-
leko eraikina jasotzen hasiak dira. Orain hilabete eraikitzen ha-
si ziren pabilioiak 8.000 metro karratuko azalera erabilgarria
izango du.
Beste partzela bietan, berriz, hondeaketa beharrek diraute eta
laster pabiloiak jasotzeko moduan izango dira. Hala aurreikusi
dute industrialdea egiten diharduen Sprilur elkarte publikoko
arduradunek. Euren aurreikuspenen arabera, hiru pabilioiak ja-
sotzeko 14’4 milioi euroko inbertsioa egin beharko dute. Taile-
rrak ez ezik, 143 garaje egingo dituzte.

Indalezio Ojanguren
Ipuruako dorreen parke inguruari izena ematen dion
eibartarrak bere zaletasun maiteenak, mendizaletasuna
eta argazkilaritza batu zituen. 1887an jaioa, 26 urterekin
argazki estudioa ipini zuen eta bizitza osoan Euskal Herriko
hamaika txokori ateratako erretratuek balio historiko handiko
artxiboa osatzen dute, XX. mende hasierako Eibar
ezagutzeko oinarrizko testigantza.
Pegora kopurua: 2. Erroldatutakoak: 298.

Hiriko merkataritzarako aukerak aztertzen

eibar kaleka

Bergarako Wifi Mapa egiten

Eibarko ordezkariak Malagan egindako merkataritza foroan. 

Uni Eibar-Ermuako ikasleek Ondarroa eta Bergarako Wifi sareak detektatuko dituzte aurten.
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proposamen aurkeztu
zizkieten zinegotziei

Agenda XXI
ekimenaren barruan
garatutako udalbatza
berezian parter hartu
zuten 9 eta 15 urte
bitarteko 90 ikaslek.

Herriko 8 ikastetxetan
ingurumenarekiko
konpromezuarekin

lotutako
80 proposamen

landu dituzte
ikasturtean zehar.

EEiibbaarr--GGaasstteeiizz aauuttoobbiiddeeaa mmaarrttxxaann
GAUR BERTAN ERABILI
AHAL IZANGO DA LEHE-
NENGOZ Eibar-Gasteiz auto-
pista osotasunean, ibilbide
osoa zabalduta geratu eta ge-
ro. Hamar urte behar izan di-
tuzte errepidea amaitzeko eta,
gaur arte, zati batzuetan baino
ezin izan da erabili. Zabaldu
zen lehenengo errepide zatia
Eibar eta Bergara (Iparra) lo-
tzen dituena izan zen (2003an
inauguratu zuten). Geroago
inauguratu zituzten Bergara
Iparra-Hegoa (2004ko uztaile-
an) eta Bergara Hegoa-Arrasa-
te (2005eko uztailean). Beha-
rrak behin eta berriz atzeratu
dira, hainbat arazorengatik. Au-
rreko hilean zabaldu zuten Es-
koriatza eta Arlabaneko tunela-
ren arteko tartea eta gaur za-
baldutako Arrasate-Eskoriatza
zatiarekin amaitutzat eman du-
te AP-1 autopista. 

Eta autopista zabaltzearekin
batera ordainsaria ordaindu

beharko dute erabiltzaile guz-
tiek, gaurtik bertatik hasita. Gi-
puzkoa eta Arabako Foru Al-
dundiek martitzenean onartu
zituzten autopista berrirako or-
dainsariak. Bide batez, A-8ak
Orion izango duen peaje berri-
rako oniritzia eman zuten
(udan zabalduko dute, kobra-
tzeko guneko eta hirugarren
erraila eraikitzeko beharrak
amaitzean). 

Ia 6 euroko ordainsaria
Ordainsari berriei jarraituta,

Eibar eta Gasteiz arteko ibilbi-

dea egiten dutenek 5’96 euro
ordaindu beharko dituzte. Do-
nostia eta Gasteiz arteko ibilbi-
deagatik, berriz, 9’77 ordaindu
beharko dira (prezio horiek ibil-
gailu arruntentzat ezarritakoak
dira). Eta Eskoriatzatik Etxaba-
rriraino (Gasteizerako noran-
tzarako peajeraino) joateaga-
tik, berriz, 3’03 euro. Autopista
sarritan erabili behar dutenei
deskontuak egingo dizkiete,
baina horretarako derrigorrez
erabili beharko dute Bidegik
kudeatzen duen ViaT teleor-
dainketa-sistema.

asteko

datua
1111 7777

Oin dala 

urte

Oin dala hamarkada bat be greba orokorra deittuta eguan barixaku hartarako, baiña sasoi hartan sindi-
katu guztiak bat egiñ eben deialdixarekin. 35 orduko lan astia eta soldata soziala ziran orduko eskaeriak.

Jehovako testiguak alkartzeko leku barrixa egiñ eben Barrena kalian, Ayra Durex taillarra eguan to-
kixan. Martxan jarraitzen daben instalaziñua bi egunetan amaittu eben, 150 boluntarixuen artian.

PP alderdikuak ekitaldi politikua euki eben Portalean, segurtasun neurri estuen artian. Udal hautagaixak
aurkezteko, Loyola de Palacio eta Carlos Iturgaitz etorri ziran; protesta ixilla izan zan, istillurik gabekua.

Batxillerguan eta Heziketa zikluetan hainbat aldaketa iragarri eben; euren artian, setienbrian erreku-
peraziñuak egittia kentzia eta selektibidadeko azterketak junixuan eta julixuan egittia onartu zan.

11999999--VV--2200 // 227766.. ZZKKIIAA..

hamar

Arriolak alkatetza lagako eban udalbatzarra iragarri zan, egun ba-
tzuk lehenago Gipuzkuako sozialisten idazkari nagusi aukeratu ebe-
lako. Horrekin batera, Miguel de los Toyos izendau eben alkate barri.

Amañako jaixen 30. anibersarixua modu berezixan ospatzeko,
Amañako Jai Batzordiak egun osorako ekitaldixak antolau zittuan
Untzagan, bide batez Eibarko herrixari eskerrak emoteko asmoz.

Euskal Jaixari eskutik oratuta, Lore Jokuak be ospatu ziran iaz. Eki-
taldixen artian, musika kontzertua, euskeriaren olatua eta Antxon
Narbaizak egindako liburu digitalaren aurkezpena egin ziran.

Eibarko Dendarixen Alkarteko partaidiak Errebal Center-aren alde
eguazela erakutsiz prentsaurrekua emon eben. Alkartiak herrixaren
erdialdian daguazen merkatarixen iritzixen %80 batzen dittu.

22000088--VV--2233 // 663399.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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KALEKO
INKESTA

Aurreko astian zabaldu eben Armagintzaren 
Museua osatzera datorren Industriaren 
interpretaziño zentrua Portaleko 5. pisuan.
Egunotan eta domekara arte, sarreria duan da,
ahalik eta jende gehixen erakartzeko 
asmuarekin. Museua martitzenetik domekara
egongo da zabalik, 16.00etatik 20.00etara.

MMªª AAGGUUSSTTIINNAA EERRRRAAZZUU

8822 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Asko gustatu jata, gaiñera dana
esango neuke gustatu jatala.
Gauza asko akordatzen jataz mu-
seuan ikusten diranak ikusitta,
izan be, asko eta asko ahaztuta
nittuan, nahiz eta beste batzuk
goguan euki. Oso politta dago,
bakarrik denporia bihar dala dan-
dana ikusteko.

Zer begittantzen 
jatzu industriaren 

museua?
LLUUIISS MMAARRII BBLLAANNCCOO

3333 uurrttee
eesskkaaiioolliissttiiaa

Egixa esan oso ondo daguala be-
gittantzen jata, elegantia ikusten
dot, ondo montauta dago eta itxu-
ra ederra daka. Iñoiz ikusittako
gauzak dagoz, oso interesgarrixa
da eta dana ondo-ondo ikustia
gustatuko jatan. Eibar lehen zela-
kua zan jakitzeko balio dau hola-
ko gauzak ikustiak.

RRAAFFAAEELL DDEELL RRÍÍOO

7788 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Lehelengo aipatu nahiko neban
hemendik kanpokua naizela, bai-
ña asko gustatu jata, oso interes-
garrixa da museua. Bizikletak
ikustian, adibidez, ikusi dot nere
anaixak emon zestan bat eta
emoziño haundixa hartu dot hau-
ra ikustian. Danetik dago eta oso
gustora ikusten da.

KKOORROO AAIIZZPPUURRUUAA

6622 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Gustatu jata, batez be eskopetak
eta halakuak. Ondo daguala be-
gittantzen jata. Beste aldia, ar-
men museua, ikusitta nekan eta
gustatu jatan, baiña hau be bai.
Beti da politta aspaldiko gauzak
ikustia, Eibar nolakua zan, eta
gauzak gogoratzia.

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

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net
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Eibarko Udalak esku artian
ibiltzen dittuan datuen
arabera, urtetik urtera

200 bat automobil gehixago re-
gistratzen dittue. Iaz 13.700
ibilgaillutik gora eguazen Eibar-
ko Udalaren registruan eta ai-
ttatu barri dogun hazkunde-
erritmuak oiñ arteko martxiari
eusten badetsa, urte hau amai-
tzerako ixa 14.000 ibilgailluko
parkia eukiko dogu herrixan. 

Ez da hori gora egitten daben
kopuru bakarra: automobil kopu-
rua igotziarekin batera, garabi-
xak edo gruak gure kalietatik ja-

sotzen dittuan ibilgailluak be ge-
ro eta gehixago dira. Iaz 1.791
ibilgaillu eruan zittuen Matsari-
xan daguan depositora, aurreko
urtian baiño 130 gehixago. Egu-
nero txarto aparkauta daguazen
bost bat automobil eruaten dittu
garabixak bataz beste. Eta gara-
bixak jasotako kotxien %97 txar-
to aparkauta egotiagaittik eruan-
dakuak izan ziran. 

Barrenenguako istripuaren 
eragiña

Jose Miguel Calle udaltzaiñen
buruak azaldu deskunez, “26 ur-

te daroiat Eibarren. Aurreneko
25 urtietan, bataz beste, urteko
6.000 bat multa ipiñi izan dittu-
gu. Ba iaz kopuruak ikaragarri
egiñ eban gora, 10.000raiño ai-
llegau giñan. Eta hori gure bu-
rua kontrolauta! Bestela, errez
aillegauko giñake 12.000 multa
ipintzera. Eta kulpia Barrenen-
guan gertatutakuak daka, zu-
zen-zuzenian euki dau eragiña”. 

Aparkatzia ixa eziñezkua dala
errepikatzen dan moduan, bes-
te esaldi bat be erregular entzu-
ten hasi da herrittarren arteko
tertulixetan: “Obra bat hasten
daben bakotxian han inguruan
eguazen aparkaleku batzuk be-
tirako desagertzen dira”. Horre-
kin kejatzen diranetako batzuk
pauso bat gehixago emotera
ausartzen dira eta, “etorkizunian
Eibarren aparkau ahal izateko
derrigorrez garajia erosi edo al-
kilau biharko dala” diñue.

Kaleko tokixak desagertzen
Iritzixak iritzi, lantzian behiñ

argira urtetzen daben zenbaki-
xak errealidade baten isla dira.

Adibide bat ipintziarren, oin da-
la hillebete batzuk Julian Etxe-
barria kalian eguan Lizarralde
garajia eta El Casco enpresako
aparkalekua desagertziarekin
batera aparkamientua alkile-
rrian hartuta zeken 160 lagun
plaza barik geratu ziran. 

Herrixan daguazen parking
bixetako batian egunero auto-
mobilla lagatzeko tokixa lortu
nahi dabenak, barriz, gitxienez
pazientzia biharko dau, 50 bat
lagunetako itxaron-zerrendia
dagualako bixetan. Eta promo-
tora pribauak, oiñ arte behin-
tzat, ez dabe garajiak alkile-
rrian eskintzen interes larregi
erakutsi, oiñ arte behintzat. 

Zenbat bidar entzun 
ete detsaguz horrelako
berbak baten bateri.
Edo oindiok okerragua
dana; zenbatetan ikusi
dogu geure burua 
egoera horretan? 
“Eibarren aparkatzia
eziñezkua da” 
baieztapena 
tipiko-topikua 
begittanduko jakue 
batzueri, baiña oin 
dala urte batzuk 
exageraziñotzat jo 
leikianak egunetik 
egunera errealagua
bihurtzen dihardu. 
Eta etorkizuna baltza
ikusten dabe asko, 
famelixa bakotxeko 
kotxe kopuruak gora
egitten daben bittartian,
automobilla lagatzeko
tokixak gero 
eta gitxiago dira-eta.

HHeerrrriixxaann AAPPAARRKKAAUU
EEZZIINNDDAA

Herri barruan miñutu gitxiko denporia eskatzen daben gestiñuak eta bestelakuak egin bihar
dittuenak kotxia doble filan lagatzia beste aukerarik ez dabe izaten.

HHeerrrriixxaann AAPPAARRKKAAUU
EEZZIINNDDAA

IIaazz iippiiññiittaakkoo
mmuullttaakk aauurrrreekkoo

aauurrrreekkoo
2255 uurrttiieettaann
iippiiññiittttaakkuuaakk
bbaaiiññoo aasskkoozz

ggeehhiixxaaggoo 
iizzaann zziirraann
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Permisibidadia nagusi
Eta oiñ arte aittatu dittugun

traba guztiekin nahikua ez za-
la, gidarixak zalantzatan ibil-
tzen diran, toki berian kotxia
lagata egun batian multia ipin-
tzen detselako eta beste ba-
tian, barriz, ez da ezer pasa-
tzen. Baiña horretarako espli-
kaziñuak ez daka misterixorik
udaltzaiñendako: askotan, apar-
katzeko daguan arazua ondo
ezagututa, “eskuzabalegixak”
izaten dirala diñue. Erabagixa
gehixenetan inguruan dabi-
llen udaltzaiñaren esku ego-
tiak hasarraldi bat baiño gehi-
xago eragin detse askori, bai-
ña soluziño edo formula magi-
kua aillegau bittartian, iaz tra-
fiko ordenantza barrixa onartu
eben eta, askok pentsau lei-
kianaren kontra, permisibida-
de horretarako tartia daka or-
denantzak: bestiak beste, mo-
torrak espaloi gaiñian apar-
kau leikiazela dator jasota,
beti be jendiari nunbaittera
pasatzia eragozten ez bade-
tse edo eskaparatiak-eta ta-
patzen ez badittue. Hillebe-
tian toki beretik mugitzen ez
dan automobilla, barriz, hortik
kentzeko eskubidia emoten
detse udaltzaiñeri. 

JJOOSSEE MMIIGGUUEELL CCAALLLLEE,, UUddaallttzzaaiinnbbuurruuaa

- Eibarren aparkatzeko tokixak falta dirala
esango zenduke?

Begibistakua da edozeiñ ordutan auto asko
toki barik egoten dirala. Edozelan be, aparkale-
kuen kontua kanbixau egitten da egunez izan
ala gabaz izan, behiñ illuntzen dabenian ikus-
ten diran kasuak oindiok larrixaguak diralako.
- Kalian automobilla aparkatzeko zenbat
toki dagoz gaur egunian?

Kalian danera 4.500 aparkaleku “legal” da-
guazela esango neuke. Garaje itxixen kopu-
ruari begiratzen badetsagu, hortxe-hortxe,
beste horrenbeste automobillendako tokixa
daguala esan leike.
- Hortaz, 9.000 bat automobil sartzeko toki-
xa. Eta zenbat auto dabiz herrixan?

Gatxa da zifra zihetza emotia. Izan be, Ei-
barren egunaren zatirik haundixena emon
arren kanpuan, beste herriren batian edo ba-
sarrixan bizi dan jende asko dago. Eta ibilgai-
llu motari begiratuta, ez da gauza bera turis-
mo bat izatia ala traktoria edo motorra izatian.
Horregaittik, gure neurketak egitteko, urtarri-
llaren erdialdera udaltzain guztiak kalera urte-
tzen gara eta gabian kalerik-kale ibiltzen gara.
Zergaittik urtarrillian eta gabian? Gabian jen-

de gehixena etxian egoten dalako eta, negua
izanda, hillebete horretan garajia dakanak au-
tua bertan gordetzen dabelako. Guk gure zen-
bakixak eta kalkuluak etaratzen dittugu eta
auto danak sartzeko tokirik ez daguala esan-
go neuke. Horregattik, nahiz eta sarrittan
aparkatzerakuan legia urratu, ez ikusixarena
egitten dogu askotan. Bestela, auto morduari
multia ipiñi biharko zetsagun. 
- Adibideren bat?

San Juan eta Isasi kalietan, adibidez, biga-
rren filan aparkatzen lagatzen dogu. Hori bai,
jendiak deitzen badesku autuak traba egitten
daguazela esaten, hara goiaz eta isuna ipintzen
detsagu. Politikuak holan jokatzeko esan des-
kue. Bestela, momentu batian errekaua egin
bihar dabenak ez dabelako tokirik topatzen.
- Zenbat toki gehixago bihar dira arazuare-
kin amaitzeko?

Galdera horri erantzutia politikueri tokatzen
jakue.
- Udaltzaiñak soluziñorik ikusten dozue?

Hamengo arazua orografixia bera dala begi-
ttantzen jata. Gaiñera, hona etortzeko gero eta
eskintza haundixagua dago (Corte Inglesa,
Eroskixa…). Begittantzen jata Eibarko aparka-
lekuen kontua ondo juateko herrixan 20.000-
25.000 biztanle bizi biharko lirakeela eta kitto.

“Ez ikusixarena
egitten dogu 
askotan”

AUTO

maiatzaren31nGaldakaon

IRTEERA: 09.30
Ego-Gainetik

BUELTA: 19.30

J.A. Mogel Ikastolako
Guraso Elkartea

...eta kitto!
Euskara Elkartea

88EE

BUSA

ANTOLATZAILEAK:

IIÑÑAAKKII AALLBBEERRDDII
LLEESSAARRRRII

II ss ii ll -- ii ss ii ll ii kk  ii bb ii ll ii  dd aa
hh ee mm ee nn
ee gg ii tt ee kk oo aa kk  ee gg ii nn
bb ii zz ii tt zz ee kk oo aa kk  bb ii zz ii
ee tt aa  ii bb ii ll ii  bb ee zz aa ii nn  ii ss ii ll ii kk
jj oo aa nn  zz aa ii gg uu  hh ee mm ee nn dd ii kk
hh aa rr aa
II ss ii ll tt aa ss uu nn ee rr aa ,,
PP aa kk ee rr aa ..

BB ii zz ii tt zz aa rr ee nn  AA bb ee rr rr ii aa  
(( AA rr tt zz ee ))

EE II BB AA RR KK OO  SS EE NN II DD EE AA KK

(2009ko maiatzaren 12an hil zen,
Gasteizen, 84 urterekin)
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ERTZAINTZAK 
KALEAN 
IDENTIFIKAZIO SAIO
BATERA JOATEKO 
ESATEN BADIT, 
ZEIN ESKUBIDE 
DITUT? 
DERRIGORREZKOA
DA JOATEA?

Identifikazio saioa delitu batean erruztatuta dagoen pertsonak identifika-
tzeko modu bat da. Ertzainetxe zein epaitegietan egin daiteke. Horreta-
rako erruztatuaren antzeko itxura duten pertsonak ekartzen dira, denun-
tziagileak edo lekukoak, kristal batek babestuta, erruztatua identifika de-
zan. Gerta liteke ertzaina kalera ateratzea erruztatuaren antzeko itxura
duten pertsonen bila, identifikazio saioa osatzeko. Horrelakoetan, er-
tzaintzak identifikazio saiora joateko agindua ematen badio petsona jakin
bati, honek funtsik gabeko desobedientzia agertzen badu, bere jarrera
agintaritzarekiko erresistentzia urraketatzat har daiteke, arina edo larria,
ezezko jarrera horren arabera. Arina bada, falta moduan epai daiteke
(10 eta 60 egun arteko isuna) eta larria bada berriz, delitutzat (6 hila-
bete eta urtebete arteko gartzelaldia).

XX ÄÄxx ÇÇtt  __tt ~~tt
tuÉ~tàât

HAUTESKUNDE MAHAIAN 
EGOTEA EGOKITU BAZAIT, 
ETA JOATEN EZ BANAIZ, 
ZEIN ZIGOR EGOTZI 
DAKIDAKE?

Hauteskunde administrazioaren helburua da
hauteskunde prozesua gardentasunez eta
objetibotasunez gauzatzea, eta berdintasun
printzipioa bermatzea. Helburu horren gako
bat da herritarrek hauteskunde prozesuan
parte hartzea, besteak beste, hauteskunde
mahaiko kide izanez. Hauteskunde mahai ba-
koitza lehendakari eta bi bokalez osatuta da-
go. Bi ordezko izendatzen dira baita ere kar-
gu bakoitzerako. Zozketa bidez aukeratzen
dira, eta kargu guztiak derrigorrezkoak dira.
Izendatutakoek zazpi eguneko epea daukate
kargua ez hartzeko dituzten arrazoiak alega-
tzeko. Behin kargua hartuta baten batek ezin-
go balu hauteskunde egunean aurkeztu, jaki-
narazi egin beharko du lehenbailehen, eta
justifikatzen duen agiria aurkeztu. Ganorazko
arrazoirik tartean egon gabe aurkeztuko ez
balitz, hauteskunde delitu batengaitik epai de-
zakete. Ezar diezaioketen zigorra: 7 eta 15
asteburu arteko gartzelaldia, eta 2 eta 10
hilabete arteko isuna. 

Zuzenbideari 
buruzko edozein
zalantza izanez
gero, idatzi
erredakzioa@
etakitto.com 
helbidera; 
hurrengo alean
zalantza horiek
azaltzen 
saiatuko gara.
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Arragueta, 12
EIBAR 
Tel. 943 20 06 98

PROIEKTU 
ETA ERREFORMAK

Errosario, 15
ELGOIBAR 

Tel. 943 74 40 19

ulmar

construcciones
metálicas

S.L.

EErraaiikkuunnttzzaa mmeettaalliikkooaakk
AAlluummiinniioozzkkoo eettaa PPVVCCkkoo AArroozztteeggiiaa

TT xx oo nn tt aa ,,  33 00  --  11 .. aa  
ee tt aa  bb ee hh ee aa
TTee ll ..  99 44 33  11 22  11 33  66 77     
FF aa xx aa ..  99 44 33  11 22  00 11  55 00

EE RR AA KK UU SS KK EE TTAA ::
Urkizu, 26 (EIBAR)
Tel 943 12 74 01

eng Shuiak ezartzen duenaren
arabera, etxe bat ontzat hartze-
ko oinarrizko hiru premisa izan
behar ditu kontuan. Lehenik,

egonkortasuna, izan ere, eraikuntza oi-
narri onen gainean finkatu behar da ba-
koitzaren osasun eta ekonomiarentza-
ko. Bigarrenik, forma eta koloreei da-
gokienean oreka egotea berebizikoa
da, armonia ona izateko. Eta azkenik,
egitura gogor eta irtenen bitartez uni-
formetasuna oso garrantzitsua da ara-
zo eta istripuen aurrean babesteko.

Diseinu erregularra edukitzea da
onena, laukia edo laukizuzena, horre-
la, L, C, H forma edo alde hutsak dituz-
ten etxeak ekidinez. Bestetik, zutabe-
en gainean eraikitako etxeek ez dute
energia ona irudikatzen.

Berebizikoa da etxe osoan solairua-
ren maila berdina izatea. Aurreko aldea
altuagoa bada, seme-alabei gehiago
kostatuko zaie independizatzea. Atze-
ko aldea izaten bada altuena, orduan
aberastasuna kanpora joango da. Kan-
poko argia jaso behar du etxeak, baina
leiho handiak ekidinez, izan ere, ener-
gia negatiboak errazago sartuko lirate-
ke eta, modu berean, energia positibo-
ak errazago irten. Bestetik, ez da oso
gomendagarria altzariek etxearen aza-
leraren herena baino gehiago betetzea.

Etxearen sarrera eremu garrantzitsue-
netarikoa da, izan ere, hortik sartzen da
energia (positiboa edo negatiboa) eta
beste geletara hedatzen doa. Beraz, ez
du pasabide estu batera eman behar,
ezta mehargune itxurako batera ere. Pa-
sabideek etxeko zona ezberdinak lotze-
ko balio dute, eta energia horietatik pa-
sa behar denez, hobe da luzeak ez iza-

tea, ezta estuak ere, euren amaieran
aterik ez egotea eta momentu oro ondo
argiztatuak egotea.

Sukaldea osasunarekin eta familia-
ren bizimoduarekin dago lotuta. Horre-
la, ate nagusitik aldenduta egon behar
da, norbait edo energia txarren bat sar-
tu eta jakiak kontamina ditzakeelako.
Logela, bestetik, denbora gehien pasa-
tzen dugun gunea da, beraz, eremu ba-
bestuena izan behar da. Ez du ate bat
baino gehiago izan behar, eta ez da es-
kaileren parean kokatu behar. Erregu-
larra eta simetrikoa, gure ametsak
asaldatu ahal dituzten elementuak
sahiestu behar ditugu.

Y
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proiektuak  -  erreformak  -  dekorazioa 
altzariak

Bidebarrieta, 27 behea
T.: 943 200 151  -  F.: 943 254 031

www.franurkidi.com  -  urquidi@euskalnet.net

Errebal, 21
Tel. / Faxa

943 20 19 22

ALFONBRAK

S. Agustin, 5
943 20 22 31

PINTURAK

Parketak
Alfonbrak

Osagarriak

agliettoB



Tfnoa. 943 120108
Azitain Industrialdea, 3 - H

Ifar-kale, 4  San Ignacio, 1 B
EIBAR DURANGO

943 20 82 78    94 681 91 75

etxeko apainketa
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odak berriz bueltatzen direla
diote askok. Estilo retroa da
esaldi horren erakustaldi gar-
biena, orain dela hamarkada

batzuetako diseinuak hartu eta horie-
tan lortzen duelako inspirazioa pieza
berriak sortzeko. 50, 60 eta 70. ha-
markadetan oinarritzen da joera hau,
baina baita XX. mendearen hasieran
sortutako adibideetan ere. Izaera re-
troa duten altzari eta osagarri apainga-
rriak ederki doaz lerro modernoak du-
ten, ausartak diren eta ohikotasunetik
urrunduta dauden etxeekin.

Oso erraza da etxeari zertzelada re-
troak ematea. Estilo hau bakarra, per-
tsonalizatua, beroa, abegikorra, josta-
garria, benetakoa eta originala da. Ho-
rretarako, gomendagarriak izan daitez-
ke tulipa-hankako mahai edo jarle-
kuak, arku kromatuzko lanpararen bat,
laranja kolorezko puf-en bat, paretera-
ko papera edo alfonbra psikodelikoren
bat. Bolumen handi eta kolore dirdira-
tsuak dituen estiloa izanik, gela guz-
tiak atmosfera asebeteko duten objek-
tuekin bete daitezke, horregatik, arreta
izan behar da, pare bat elementurekin
eman ahal zaiolako kutsu retroa edo-
zein espaziori.

PPaalleettaa kkrroommaattiikkoo ddiinnaammiikkooaa
Retroa zer den definitzeko erabiltzen

diren koloreen gainean eztabaida da-
go. Retroa denak hainbat hamarkada
hartzen dituenez bere baitan, espazio
estetikoa osatzen duten tonuak alda-
tzen doaz. 50. hamarkadako tonuak
leunak dira (berdeak, horiak edo urdi-
nak) eta kontrastatuak (gorria eta bel-
tza, horia eta beltza, edo txuria eta bel-
tza). 70. hamarkadan, berriz, kolore bi-

ziagoak eta dardarkariak dira, laranja-
butano edo berde-zelaia, adibidez.
Mendean aurrera egin ahala atmosfera
alaiagoa bihurtzen da eta etxetresna
elektrikoak ere kolorez janzten dira.

`
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erreformak
dekorazioa
proiektuak
altzariak
sukaldeak

EEGGOO--GGAAIINN,, 44
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IIffaarr kkaallee,, 66 -- bbeehheeaa   

Tel. eta Faxa:
994433 220066 333399

MUEBLES
DE COCINA
Y BAÑO

C O C I N A S

banatzailea



ETXEKO TRESNAK – SUKALDEKO ALTZARIAK
BBEENNIICCOOBBAA

Juan Gisasola, 12-14 benicoba@terra.es
Tfnoak. 943 20 39 02   943 70 13 95

Diproca Ateen erakusketa

ATEAK
bbiizziilleekkuueettaann aaddiittuuaakk

Isasi, 17 -behea- (Eibar)

Tfnoa. 943 10 83 00 Faxa. 943 10 83 02

Etxe-erreformetan 30 urtetik 
gorako esperientzia.
Ateak, armairuak, oholtzak, ... 
Salmenta puntu ugari 

inguruko zonaldean.

San Juan, 15 -EIBAR-   Tfnoa. 943 20 10
30

MMUUGGIICCAAMMUUGGIICCAA
I T U R G I N T Z A

- KALEFAKZIOA
- FONTANERIA
- GAS INSTALAZIOAK
- BAINUETAKO BERRIKUNTZAK
- AIRE EGOKITUA
- EGUZKI ENERGIA
- LURREKO KALEFAKZIOA
- IKERKETA ENERGETIKOAK
- HANSGROHE txorroten banatzailea
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izi-kalitate hobea edukitzeko
asmoarekin, oinarrizko etxe-
tresnei beste aparagailu txiki,
erabilterraz eta kontsumoa gu-

txikoak gehitzen die askok espazioa
irabazi eta abantailak izateko. Etxe-
tresna txikiak dira horiek, leku gutxi
bereganatuz irtenbide praktikoak ekar-
tzen dituztenak.

Sukaldea altzariztatzerako orduan
etxetresna elektriko handiak dira lehe-
nik eta behin aukeratzen direnak: hoz-
kailua, ontzi-garbigailua edo labea. Ha-
la ere, badaude aparagailu txiki ba-

tzuk, nahiz eta guztiz beharrezkoak ez
izan, eguneroko zereginetan denbora
eta esfortzua aurrezten laguntzen dute-
nak. Adibidez, txigorkiak jatea zartagi-
na eta indukzio plaka zikindu gabe txi-
gortzaile elektrikoari esker.

Aparagailu txiki hauek duten alde
erakargarrienetariko bat sukaldean
hartzen duten leku murritza da, edo-
zein armairutan gorde daitezkeelarik.
Oso erabilterrazak dira eta oso pisu gu-
txi daukate. Gainera, bidaiatzerako or-
duan arazo asko konpondu dezakete,
etxetresna handiekin euren tamaina
handiarengatikezin egin zena.

KKoonnttssuummoo mmuurrrriittzzaa 
eettaa aauukkeerraa hhaannddiiaakk

Etxetresna horien erabilera anitza
da, izan ere, euren katalogoak zerbi-
tzu-aukera handia eskaintzen ditu. Ira-
biagailutik hasi (saltsak montatu edo
haragia xehatzeko), zukugailuraino
(goizean goiz laranja zukuaz gozatze-
ko). Beste asmakizun bikainak kafe-
makinak, esne-berogailuak (gero eta
txikiagoak direnak) eta ‘sandwich’-ak
egiteko tresnak izango lirateke.

Gozozaleek ere aukera handiak dituz-
te etxetresna txikiekin. Adibidez, yogur-
terak edo azukrezko kotoia egiten di-
tuzten aparatuak aurki daitezke. Aipa-
tu, bestetik, etxetresna horiek elektri-
koak direla gehien bat, baina azpima-
rratu behar da martxan jartzeko ener-
gia gutxi behar dutela. Horrela, ez da
soilik bakoitzaren ongizatea lortzen,
poltsikoak ere eskertuko duelako.

U
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zure etxea 
dekoratzeko 
aholkulariak
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San Agustin, 2 
Tfnoa eta Faxa. 943 203762

DEKORAZIOA

1 PPIINNTTUURRAA
1 ZZOORRUUAAKK
1 PPAAPPEERR PP IINNTTAATT UU AAKK
1 AALLFFOONNBBRRAAKK
1 IIZZAARRAAKK EETTAA EEDDRREEDDOOIIAAKK
1 BBUURRDDIINNDDEEGGIIAA
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Tel. 943 821 325    Faxa. 943 821 326    ekain2000@terra.es
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Teilatuak Fatxadak Sukaldeak Gremioen koordinazioa etab.

F. Calbetón, 4 - 3. solairua   Tel. 943 20 83 26 eta 607 20 12 23   jvega@vodafone.es   jvega@jorgevega.es

JORGE VEGA S.L.

IGELTSERITZA

FF.. PPAASSCCUUAALL
AROZTEGIA - EBANISTERIA

Arane, 6
tel. 943 20 61 64 / 943 17 19 73

20600 EIBAR

SUKALDE ALTZARIETAN ESPEZIALIZATUAK

Zubiaurre, 36-38 behea
tel. 943 17 68 28

48260 Ermua

www.cocinaspascual.com

ARMAIRU ENPOTRATUAK SUKALDE ALTZARIAK
Armairu enpotratuak zur mota guztietan
Diseinu pertsonalizatua
Erosotasuna eta espazioa
Zure dekoraziora egokitutako soluzioak
Aukera zabala zurezko akaberetan, 
eta baita kolore berezietan eta lakatuetan.

Fabrikatzaileak gara. Zure neurrirako 
sukalde altzariak egiten ditugu.
Esperientzia handiena.
Kalitate bermerik gehiena.
Gure konpromisoa zurekin prezio onenean.
Fabrikatzaileak izanda, gure prezioak 
merkatuko lehiakorrenak dira.
30 urtetik gora material eta merkatuko 
zerbitzu profesional onenak eskainiz.

.....

.

....

.
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EIBAR KE-K SEVILLA ATLE-
TICO SAILKAPENEKO AZ-
KEN SAILKATUA jasoko du
domekan Ipuruan 18.00etatik
aurrera. Yosu Uriberen mutilek
irabaztea beste aukerarik ez
dute mailari eutsi nahi badiote,
izan ere, galdu egiten badute
eta Celta eta Cordobak irabazi,

matematikoki 2. B mailara jai-
tsiko lirateke.

Aurreko asteburuan puntu
bat ekarri zuten armaginek
Mendizorrotzatik Alavesekin
bana berdindu ostean. Emai-
tza honek gutxirako balio izan
zien talde biei, bai arabarrek
bai eibartarrek jaitsiera pos-
tuetan jarraitzen dutelako sal-
baziotik urrun. Taldeak, beste-
tik, beste berri txar bat jaso du
aste honetan. Izan ere, Carlos
Ruben 6 hilabetetan zelaieta-
tik kanpo egon beharko da
Alavesen aurka eskuin belau-
neko aurreko lotailu gurutza-
tua hautsi ostean.

HIERROS ANETXE EIBAR
RUGBI TALDEKO BIGARREN
LERROKO IÑAKI ALBERDI
eta azken denboraldia Iparral-
dean jokatu duen lehenengo
lerroko Urtzi Abanzabalegi Li-
ga Superiberican dihardute jo-
katzen euskal frankizia duen
Korsarioak sortu berri taldea-

rekin. Talde horrek beste bos-
tekin dihardu estatuko errug-
bia profesionalizatzeko asmoz
sortutako liga horretan eta une
honetan lidergo postua gorde-
tzen du. Ondo merezitako sa-
ria jaso dute, horrela, denbo-
raldi bikaina egin duten gure
herriko jokalari biek.

Eibarko ordezkariak 
Korsarioak errugbi taldean

JD ARRATEKO KADETEEK
BIGARREN POSTUAN AMAI-
TU ZUTEN joan den astebu-
ruan Eibarren jokatu zen Es-
painiako Eskubaloi Txapelketa-
ko Sektore Fasea. Fernando
Fernandezen mutilek lan zora-
garria egin zuten eta Bartzelo-
na ahaltsuaren atzetik amaitu

zuten txapelketa.
Bartzelonak eta Arratek Anai-

tasuna eta Loyolaren gainetik
daudela erakutsi zuten, baina
eibartarrek ezin izan zuten bar-
tzelonatarren aurkako neurketa
irabazi eta, ondorioz, txapelke-
tatik kanpo geratu ziren nahiz
eta 2. postuan amaitu.

Arrateko kadeteak bigarren
Bartzelonaren atzetik

Eibarrek Sevilla
Atlético jasoko du
domekan

– GIDA ETA ARMA-BAIMENAK
– ZIURTAGIRI MEDIKUAK

Arikitxaneko zubia, 1 - behea (EIBAR)    Tel. 943 200 501

2200
urte
zurekin

AAllddeezz aauurrrreettiikk 
ttxxaannddaarriikk hhaarrttuu ggaabbee

URKIKO INFANTIL MAILAKO
NESKEN TALDEAK 0-4 iraba-
zi zuen Beasainen ligako az-
ken partiduan eta, liderrari ira-
bazita, azkenean Gipuzkoako
hirugarrenak geratu dira sailka-
penean. 

Horrez gain, hu-
rrengo denboraldian
hamar jokalari izango
dira Urkitik Eibar KE-
ra pasatuko direnak:
Lidia, Aroa, Lorena,
Teresa, Atristatin, Ira-
ti, Naiara, Nora, Irati
eta Inés. Urki taldea-
rekin jarraituko dute,
bestalde, Alejandra,

Helene, Maitane, Teruelo, Ain-
hoa, Natalia eta Maiderrek.  Ur-
kiko nesken talde biek torneoe-
tan jardungo dute hurrengo as-
teotan eta bihar bertan denbo-
raldi amaierako afaria egingo
dute Arrate Hotelean. 

Urkiko neskak Eibar-ekin fitxatzen
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FOBALLEKO HIRUGARREN
MAILAN DIHARDUEN Eibar
KEko bigarren taldeak, doi-doi
izan bazen ere, mailari eustea
lortu zuen Basaurin Baskoniari
1-3 irabaziz. Ez dute zorte bera
izan gure herriko beste foball
talde batzuk: horrela, Eibar KE-
ko nesken talde nagusienak
maila nazionala galdu du, 18
denboralditan maila horretan
jardun eta gero (tartean, Espai-
niako Kopako finala jokatuta).
Eibartarrak-eko talde nagusie-
nak ere bigarren jaitsiera ja-
rraian izan du azken domekan:
iaz Preferentetik jaitsi eta aur-
ten Erregionaleko 1. maila gal-
du du.

ASTEBURU BETEA IZAN ZUTEN KALAMUA
TALDEKO JUDOKEK eta, horrela, zapatuan
Gasteizen izan ziren hainbat ordezkari, hango
Arriaga kiroldegian San Viator-eko Judo Shiai na-
zioarteko XVIII. torneoan parte hartzeko. Benja-
min eta alebin mailako 250 judoka izan ziren ber-

tan, Frantzia,
Errioxa, Nafarroa,
Bizkaia, Araba eta
Gipuzkoako or-
dezkariekin. Alebin
mailan, Nekane
Muguruzak urrez-
ko domina eskura-
tu zuen, Julen Ra-
monek zilarrezkoa
eta Jonay Lópezek
brontzezkoa; ben-
jaminetan, berriz,
Asier Sebastianek
jaso zuen urrez-
koa eta Unai Ari-

zagak, Markel Zendoiak eta Josu Abalosek zila-
rrezkoa eta brontzezko lau ere izan ziren Kala-
muakoen artean.

Domekan, alebin mailako Gipuzkoako txapel-
keta jokatu zen Hernaniko kiroldegian. Gipuzko-
an dauden 35 klubetako 300 bat kirolarik neurtu
zituzten indarrak kiroldegi horretan eta Nekane
Muguruza eibartarrak probintziako txapela jantzi
zuen. Julen Ramón Eibarko bigarren ordezkariak
7. postua lortu zuen.

Kalamuako judokak
Gasteizen eta HernaninEibar B-k mailari

eutsi zion, baina
beste batzuk ez

Gasteizeko San Viator torneoan parte hartu zuten Kalamuako judoken
taldea, Manu Agirre prestatzailearekin.

KONTRATUA AMAITZEN DUTEN ASOBAL LIGAKO TALDEA-
REN JOKALARIAK hasi dira beste irtenbide baten bila datorren
urterako Arratek aurrekontua asko estutu beharko duela-eta. Modu
horretan, Kobine hegalekoa
Octavio Galiziako taldera joan-
go da eta Arrieta elgoibartarrak
Logroñorako bidea hartuko du. 

Euskadiko Kopa
Denboraldiari amaiera ipini

aurretik, gaur Euskadiko Ko-
paren bila jardungo dute Arrate
eta Bidasoa, 20.30etan, Elgoi-
barko Olaizaga kiroldegian. 

Arrieta eta Kobine lehenengoak 
Arratetik alde egiten 

AURREKO ZAPATUAN MULTI KIROLAREN AZKEN JARDUNAL-
DIA egin zuten Unben, ia 500 neska-mutilen parte-hartzearekin.
Instalazio bereko rugbi zelaian hainbat proba eta joko egin zituzten
gaztetxoek, hasi goizeko 10.00etan eta eguerdira arte. Datorren ur-
terako hazia erein da aurten ere.

Kirol egun zoragarria Unben

Nekane Muguruza Gipuzkoako
txapelketetan lortutako dominarekin.

GURE HERRIKO TALDE BE-
RRIAK EUSKADIKO TALDEKA-
KO TXAPELKETAN hartuko du
parte asteburuan Sestaon; hor
izango dira Alberto Ferreiro, Sergio
Salgado eta Jon Losada ordezkari
onenak. Prestakizun ona izan zu-
ten aurreko asteburuan Iruñean,
60 parte-hartzailerekin jokatutako
lehiaketan. Alberto Ferreiro eibar-
tarrak 4. postuan amaitu zuen tor-
neoa, goi mailan jardun eta gero;

eibartarrak aurreko faseko lau par-
tiduak irabazi zituen, den-denak 3-
0 emaitzarekin. Behin final laurde-
netan sartuta, 3-1 irabazi zion Aitor
Elizalde nafarrari; eta finalerdietan
amore eman behar izan zuen gero
txapelduna izango zen Javi Cabe-
zudoren aurrean, 3-1 galduz. Hiru-
garren eta laugarren posturako
lehia borrokatuan, Liam Kane 3-2
gailendu zitzaion Ferreirori, azken
set-eko 11-9koarekin.

Deporreko squash taldea Euskadiko txapelketara
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AURREKO BARIXAKUAN
SAN ISIDRO AIZKORA TRO-
FEOAREN ZAZPIGARREN
EDIZIOA izan zen jokoan eta,
zortzina enbor moztu eta gero,
Ernesto Ezpeleta `Bihurri´ eta
Larretxea erraz nagusitu ziren,
hasieratik bertatik, beste bikote
bien aurrean. Ordu erdi pasa-
txo (31 minutu eta 20 segundo)
behar izan zuen bikote irabaz-

leak; Nazabal-Flores bikotea 2.
postuaren jabe egin zen eta
López Azpilikueta eta Zelai II.a
izan ziren azkenak. Eibarko
aizkolaria, bestalde, Valentzian
ere protagonista izan zen, Ath-
letic eta Bartzelonaren arteko
Kopako finalaren aurretik. Han
3’80 metroko perimetroa zuen
enbor tzarra moztu zuen, era-
kustaldi bikaina eskainiz.

MENDI-LASTERKETEN AR-
TEAN GERO ETA GARRAN-
TZI HANDIAGOA DUEN Zega-
ma-Aizkorriren edizio berri ba-
ten aurrean gaude. Domeka
goizean, 09.00etan abiatuta,
jokatuko da 42.195 metroko lu-
zera eta 5.472 metroko desni-
bela duen 2009 World Skyrun-
ning-erako puntuagarria den
proba. Zortzigarren edizio ho-

netan, 452 atleta izango dira
parte hartzen, tartean Jose Li-
zundia eibartarra. Proba gogo-
rra da benetan eta irabazleak
lau ordutik gora beharko ditu:
Kilian Jornet iazko irabazleak
lau ordu baino segundo batzuk
gutxiago behar izan zituen eta
Corinne Favre emakumezko
onenak bost ordutan bete zuen
ibilbidea.

Lizundia, eibartar bakarra 
Zegama-Aizkorrin

URTEROKO MODUAN, CA-
SA DE CANTABRIAK ANTO-
LATZEN DUEN EIBAR HIRIA
bolo-palmaren XXXIII. edizioa
hasi da jokatzen. Hilaren 13an
izan zen lehenengo jardunaldia
eta sailkapenerako tiraldiak
27an amaituko dira. Torneo ho-
rretan hainbat federazio ordez-

katzen dituzten 76 tiralarik
eman dute izena; horrela, Astu-
rias, Kantabria, Madril eta Eus-
kadiko bolariak dihardute sail-
kapen fase horretan. Goiko ha-
masei postuetan geratzen dire-
nak izango dira uztailaren 5ean
jokatuko den azken fasean
lehiatuko dutenak.

Eibar Hiria bolo-palmaren 
txapelketa hasi da

Bihurrirendako San Isidro aizkora
torneoaren beste edizio bat

Lasterketaren gogortasunak jatea eta edatea zaintzea eskatzen du.

HILAREN HIRUGARREN TIRALDIA JOKATUKO DA BIHAR
ARRATEN. Bertako tiro zelaian Poole / 4 pitxoi / 4 zero modalitate-
an jardungo dute parte-hartzaileek, 14.00etan hasita. Jarraian  6
txori / 6 zero modalitateko Ez-Ohiko tirada jokatuko da, 15.30etatik
aurrera. Distantzia 26 metrokoa izango da bietan.

Pitxoi tiraldiak Arraten
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teen-
ajea

- Nola inspiratu zinen logoa
egiteko?

Kanpainaren leloa irakurri
eta kontzeptu bi modu argian
nabarmentzen dira: erosketak
egitea Eibarko merkataritza gu-
nearen barruan eta, bestetik,
erosketa horiek euskaraz egi-
tea. Horrela, nire lanean Eibar
eta Euskara batzen dituen ‘E’
handia agertzen da; eta ‘E’ ho-
rrek euskarri bi ditu, poltsa ba-
ten itxura emanez. Nabaria da.
Kontzeptu bietan fokalizatuta,
ahalik eta gehien sintetizatu ni-
tuen, emaitza lortu arte.
- Zer da egindakoarekin isla-
tu nahi zenuena?

Eibarren erosteko orduan
euskara sustatzea. Eibarko
merkataritza gunean burdinde-
gi bat edo estetika denda bat
aurki dezakegu; beraz, arlo
guztiak batzen dituen zerbait
egitea zen nire asmoa, denak
logoarekin identifikatzea.
- Zer da zuretzat logo hori au-
keratua izatea?

Bakoitzaren lana errekonozi-
tzea beti da pizgarria. Horrela-
ko lehiaketen emaitzak ezin di-
ra aurretik jakin, bakoitzaren
gustuen araberakoak dira.

- Zergatik uste duzu zure lo-
goa izan dela aukeratua?

Ez dakit, besteak ez baititut
ikusi. Nahiko berria naiz he-
men; beraz, ez naiz ezaguna,
baina lanarekin identifikatuta
sentituko ziren, ez dakit.
- Horrelakoetan parte hartzen
duzun lehen aldia da?

Kartel lehiaketaren batean
hartu dut parte aurretik. Soralu-
zen, adibidez, birritan irabazi
dut hango jaietako kartel lehia-
keta. Egia esan, ondo pasa-
tzen dut horrelakoak egiten.
Saiatzen naiz egindako lanetan
nolabaiteko ekarpena egiten.
- Disenatzaile grafikoa zara.
Zer egiten duzu zehazki?

Kuban karrera da diseina-
tzaile grafikoarena, bost urte-
koa. Elgoibarren estudioa dau-
kat; orain dela ia urte bi hasi
nintzen bertan, eta inpresio, ro-
tulazio eta multimedian espe-
rientzia dut. Pixkat denetarik
egiten dut; edozein arlotan
moldatu naiteke. Bestetik, So-
raluzeko Pil-Pilean aldizkarian
dihardut aldizkaria editatzen
eta ilustrazioak egiten; euskara
praktikatzeko balio izan dit eta
jende aparta ezagutu dut.

“Erosteko orduan euskara
sustatzea nahi nuen”

Silvio Vaz kubatarrak irabazi du Eibar Merkataritza

Gune Irekiak martxan jarritako ‘Euskarak ere saltzen

du’ kanpainarako logotipo lehiaketa. Diseinatzaile

grafiko honen lanean ‘E’ handi bat ikusi daiteke,

Eibar eta euskara batzen dituena.

SILVIO VAZ,
diseinatzaile grafikoa:

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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Guztira 38 ikastaro ez-
berdin eskainiko ditu
UEUk udan. Eibar,

Baiona eta Iruñea artean ba-
natuta, bakoitzaren ezagutza,
trebetasun eta jakinduriak ga-
ratzeko aukera egongo da
ekaina eta uztaila artean. Aur-
ten ‘jantzi’ berba izango da
ikastaro hauek bere baitan
hartzen dituena, izan ere, bai-
nujantziaz gain, burua ere jan-
tzi daitekeelako urteko sasoirik
beroenean.

UEUren Eibarko egoitzan,
Markeskua jauregian, 15 ikas-
taro egingo dira eta, horiez
gain, beste bat Billabonan
egingo da (Bertsolantegia

2009). Gai ezberdinak landuko
dira eta aukerak anitzak izan-
go dira.

15 ikastaro Markeskuan
Lehen ikastaroak ekaina-

ren 29an hasiko dira: ‘Datu
espazialak: giSIG, GISa eta
Mapserver mapa-zerbitzaria’,
‘Heziketa emozionala: berdi-
nen arteko harremanak hobe-
tuz’, ‘Sormena Espazio Ire-
kian: Srmen teknikak Open
Space Tchnologyren bidez’
eta ‘Yoga eta desarmea.
Ahimsa: yogaren ekarpena
gatazken aurrean’. 

Uztailaren 1ean, bestetik,
honako ikastaroei emango
zaie hasiera: ‘Ekonomia eta
rock-a: nazioarteko harrema-
nak eta mundu ekonomiaren
eragina rock mugimenduaren
garapenean’, ‘Teknologia be-
rriak (web 2.0 tresnak) gaur
egungo hezkuntzan: tailer
praktikoa’ eta ‘Bullying homo-
fobikoa: nola ekidin sexu aniz-
tasunarekiko diskriminazioa
gazteengan?

Uztailaren 13an, berriz, sei
ikastaro hasiko dira: ‘Liburute-
gi digitalak: sarrera, teknologia
eta esperientziak’, ‘Lurralde

antolamendua Euskal Herrian:
gaur egungo egoera, gatazkak
eta erronkak’, ‘Ordenagailuz
lagundutako itzulpena, Word-
fast 5 eta PlusTools. Hastape-
nak’, ‘Kimika, energia eta ja-
sangarritasuna’, Euskarazko
masa-komunikazioaren histo-
ria: hastapenetatik aro digitale-
ra’ eta ‘Ideiak sortu eta antola-
tzeko buru-mapak (mind map-
ping)’. Azkenik, uztailaren
15ean ‘Trebetasun intelektua-
lak: zer dira eta zertarako ga-
ratu ditzaket?’ tailerrari eman-
go zaio hasiera (informazio
gehiago ikastaroak.ueu.org
webgunean).

Lehiaketa
ETB 1-eko Mihiluze saioa oi-

narri bezala hartuta, joko bat an-
tolatu du UEUk. ‘Jantzi’ berbare-
kin jolastea da asmoa eta lehia-
keta egin da horretarako. Parte
hartzeko hiru galderari erantzun
behar zaio: Nor jantziko zenu-
ke? Nor erantzi? Eta zergatik?
Modu orijinalean erantzun behar
zaie galderei: sms bidez, erri-
maz, bertsoz edo dena delakoa.
Irabazleak udako ikastaroentza-
ko matrikula dohainik eta Netbo-
ok bat lortuko ditu. Epea gaur
amaitzen da eta komunika-
zioa@ueu.org helbidera bidali
behar dira erantzunak.

Udan burua jantz i
UEUk udako ikastaroak

prestatu ditu beste
urte batez. Markeskua

jauregian, horrela,
burua martxan jarri

ahal izango da
ekainaren 29tik
uztailaren 3ra

eta uztailaren 13tik
17ra. Izan ere,

bainujantziaz gain
beste gauza batzuk
jantzi daitezke udan,

burua kasu.

GAZTE
KITTO

JUAN MARI IRIGOIEN idazle altzarra
Azitaingo La Salle ikastetxean izan da,
Eibarko udalaren laguntzaz Idazleak
Eskolan  ekimenaren barruan.
Euskara sustatzeko asmoz
antolatutako saio hori Euskal Astearen
egitarauaren barruan egon da.
Bestalde, UXUE ALBERDI kazetari,
bertsolari eta idazlearekin ere egon

ziren Portalean,
Eibarko
Berritzeguneak
antolatutako saioan.
Elgoibartarrak Aulki
bat elurretan liburuaz
hitz egin zien
Batxilergoko ikasle
eta hainbat irakasleri. 

IRIGOIEN ETA ALBERDI IDAZLEEKIN

...eta kitto!  09/V/22
679 zkia.

Mihiluze telebistako saioa oinarri hartuta, lehiaketa antolatu du UEUk.

Maitzaren 4 eta 5ean La Salle Azitaingo DBH 2ko
ikasleak Elgoibarren izan ziren eskalada ikastaro bat
egiten eta ikasitakoa praktikan jartzen. Goiza zoragarri
pasatzeko aukera paregabea izan zuten.

LA SALLE AZITAINGOKOEN
ESKALADA IRTEERA
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GAUR, 17.00-ETATIK 19.00-
ETARA UNTZAGAN KALIAN
JOLASIAN Betizuekin, umeen-
tzako eta gurasoendako taile-
rrak eta jolasak egingo dira eta
Betizu, Betisuis eta Emeu-rekin
jolasteko aukera izango da. On-
doren, 19.00etatik 20.30etara,
Arrate Kultur Elkartean txala-
parta eta adar hastapenak taile-
rrak egingo dira. Eta 22.00etan
Bertsoa&Jazza ikusizuna es-
kainiko dute Coliseoan.

Bihar, berriz, goizetik hasiko
dira ekitaldiak. 10.00etatik
14.00etara, Toribio Etxebarrian
artisau eta baserritarren azoka
egongo da martxan eta, horre-
kin batera, beste hainbat jar-
duerarako tartea ere izango da:
12.00etan herri-kirolari gazteak
eta Hamaika Bertuteko bertso-
lari gazteak ikusi eta entzuteko
aukera izango da; 13.00ean

eskolen arteko herri-kirol lehia-
keta jokatuko da (La Salle,
Itzio, Mogel-Isasi eta Aldatze);
eta goiz osoan talo-postua
egongo da martxan, AEK-ren
eskutik. Arratsaldean, 19.00-
etan bertso-triki-poteoa hasiko
da eta gauean karpan egingo
diren kantu afaria eta erromeria
izango dira protagonista. Eta
domekako egitarauan, berriz,
Ezpalak dantza tradizionalen
nazioarteko jaialdia (12.30-
etan, Untzaga Plazan) azpima-
rratu behar da (egitarau osoa
32. orrialdean, agendan).

Asteburuan 44. Euskal Jaiak 
hartuko du herria

- Nolakoa izan da zure ibilbi-
dea orain arte?

11 uterekin hasi nintzen pia-
noa jotzen Eibarko Musika
Eskolan, beti gustatu izan zai-
dan musika-tresna izan dela-
ko. Eibarren Maite Bilbatua-
ren eta Donostian Laurentino
Gomezen klaseak jasotzen
hasi eta pianoak gero eta
gehiago liluratzen ninduen;
beraz, Pedro Palacinekin ana-
lisia, harmonia eta forma mu-
sikalak ikasten hasi nintzen.
Batxilergoa amaitzean Donos-
tiako Erdi Mailako Kontserba-
torioan sartu eta handik Musi-
kenera egin dut salto. Gusta-
vo Déez-Jeréz, Miguel Bor-
ges, Marta Zabaleta eta Ri-
cardo Descalzoren piano kla-
seak jaso ditut han. Karrera
amaitzeko, ordu bateko piano
errezitaldia, ordu erdiko piano
garaikidearena, eta piano eta
orkestrarako kontzertua es-
kaini behar dut. Horrela, publi-
koari kontzertua eskaintzeko
aukera ikusi dut urte askotako
ibilera musikala erakusteko.
- Zer da Musikenen egiten
duzuna?

Musikari dedikatu. Erraza
dirudi, baina horrela da; erra-
za dirudien bezain gogorra.
Askok pentsatzen dute musi-
ka zaletasun hutsa dela, bai-
na bizitza-estilo bat izan daite-

ke lana baino gehiago. Musi-
kenen musika gehiago ezagu-
tu eta musikaz gehiago goza-
tzeko ikasgai asko izan ditut.
Tamalez gutxik ezagutzen du-
te soinu bat ahalik eta perfek-
tuena izaten saiatzeko egin
behar den ahalegina.
- Ikasketak amaitzean, zer?

Argi dut ikasten jarraitzea
ez dela aukeretariko bat, bai-
zik eta aukera guztiekin bat
doan zerbait. Musika mun-
duan ez dago papereko ikas-
keten amaierarik... Ikasteari
lagatzen dion musikariak mu-
sikari izateari lagatzen dio.
- Piano garaikidean espezia-
lizatu zara. Zer dela-eta?

Gaur egun egindako musi-
ka da eta ez dago gaizki ho-
rren gainean ikertzea.
- Nolako kontzertua eskaini-
ko duzu Coliseoan?

Sasoi ezberdinetako lanak.
Mozarten sonata batetik, Pro-
kofieven batera, Chopinen ba-
lada eta Debussen preludio
batetik pasatuz. Euren arteko
estilo ezberdintasuna ikusteko.
- Zer sentitzen duzu Colise-
oan aritzeagatik?

Emozioa, zalantza barik.
Eskertzekoa da publikoari or-
du bateko errezitaldia eskain-
tzea eta urteetako lan gogo-
rraren ostean musikaren bitar-
tez emozionalki biluztea.

“Musika bizitza-estilo bat
izan daiteke”

CCoolliisseeooaakk ppiiaannoo kkoonnttzzeerrttuuaa jjaassookkoo dduu hhiillaarreenn 2299aann..
AAllvvaarroo MMaarrttiinneezz eeiibbaarrttaarrrraa iizzaannggoo ddaa pprroottaaggoonniissttaa,,
eettaa MMoozzaarrtt,, CChhooppiinn,, DDeebbuussssyy eettaa PPrrookkooffiieevveenn llaann
bbaannaa iinntteerrpprreettaattuukkoo ddiittuu.. MMuussiikkeenneekkoo iikkaasslleeaa,,
AAllvvaarroo GGaarrrriiddoo ppiiaannoo ggaarraaiikkiiddeeaann eessppeezziiaalliizzaattuuttaa
ddaaggoo eettaa hhaaiinnbbaatt ssaarrii jjaassoo ddiittuu..

ALVARO GARRIDO, pianojolea:

SAN JUAN JAIEN INGURUAN ANTOLA-
TUTAKO PEGATINA LEHIAKETA
Xabier Arrietak irabazi du, Oba-
mak horren ezagun egin duen
‘yes, we can’ esaldia eta neu-
rrian edateko aholkua batera-
tzen duen diseinuarekin. Kartel
lehiaketa, berriz, Ernesto Etxa-
bek irabazi du, Hasieran denok
atzetik kartelarekin. Umeen mai-
lan, berriz, Arkaitz Bilbao (11-14
urtekoen mailan) eta Irati Cobo (10
urtera artekoen mailan) saritu dituzte. 

`Neurrian edan. Yes, we can´ 
pegatina nagusi

Gaur gaueko 22.00etatik aurrera Bertso-Jazza ikuskizuna hartuko du Coliseoak. / EKHI BELAR
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KULTURA
ABESBATZAREN 25. UR-
TEURRENA OSPATZEKO,
Sostoak kontzertu berezia es-
kainiko du maiatzaren 30ean,
Coliseoan, 20.30etatik aurrera
(sarrerak euro 2 balio du).
Abesbatzako gaur egungo ki-
deekin batera, koralista-ohiak
eta Cielito Musika Banda izan-
go dira zita berezi horretan.
Denera 150 bat lagun batuko
dira taula gainean. Izan ere, ai-
patu berri ditugun hiru taldeei
laguntzen, Ander Arroitajauregi
(flauta), Maite Arroitajauregi
eta Ainara Uriguen (txeloa) eta
Mari Karmen Etxeberria eta
Isabel Laspiur (pianoa) ere ari-
tuko dira.

Kontzertua lau ataletan ba-
natu dute: hasteko, Sostoa-ko
gaur egungo kideek jardungo
dute Kernjac-ek ‘Lau lagun’,
Beethovenen ‘Wo DieUnschuld’
eta Aita Donostiaren ‘Aitak
eman daut dotea’ interpreta-
tzen; ondoren, koralista-ohiak
gehituko zaizkie, eta denek al-

karrekin Downland-en ‘Come
again’, Sarasuaren ‘Haurtxo txi-
kia’, Zubizarretaren ‘Herriko
festa’, Caballeroren ‘Barcarola’
eta Sorozabalen ‘Pasodoble’
abestuko dituzte; hirugarren
atalean Cielito-k hartuko du
parte, eta Morriconeren ‘Nuovo
Cinema Paradiso’ eta Zawinu-
len ‘Birdland’ interpretatuko di-
tuzte; eta, amaieran, talde guz-
tiak batera igoko dira eszenato-
kira, Vangelisen ‘The Conquest

of Paradise-1492’, Urkizuren
‘Jaialdia’ eta Bretonen ‘Seguidi-
llas-La Verbena de la Paloma’
eskaintzera.

25. urteurreneko logotipoa
Kontzertu berezia aurkezte-

az gain, martitzen goizean 25.
urteurreneko logotipoa ere aur-
keztu zuten. Esther Galarzak
egin du eta Sol Klabea, Sostoa
eta 25. urteurrena batu ditu be-
re lanean.

laburrak
AARRGGAAZZKKIIAAKK
EESSKKAAPPAARRAATTEEEETTAANN
Aurreko asteaz geroztik,
eta Argazkilaritza
Maiatzean programarekin
elkarlanean, Eibar
Merkataritza Gune Irekiak
herriko 50 bat dendatako
eskaparateetan argazkiak
eta diaporamak ipini ditu
ikusgai. Horrekin lotuta,
500 euroko erosketa
txartela zozketatuko dute
bezeroen artean. Parte
hartzeko, dendetan
emandako kupoian
argazki gustukuena zein
duten idatzi beharko dute
erosleek.

IIRRRRAATTIIZZAALLEEEENN
EELLKKAARRTTEEAA
Eibarko Irratizaleen
Elkarteak bazkaria
antolatzen dihardu
maiatzaren 30erako.
Bazkaria Arraten,
Kantabria jatetxean izango
da (30 euro) eta joan nahi
duenak 652775762
telefono zenbakian eman
beharko du izena. Horrez
gain, arratsaldean,
16.30etan lehenengo
deialdian eta 17.00etan
bigarrenean, urteko
batzarra egingo dute han
bertan.

DDEEBBAAKKOO AARRTTEE EESSKKOOLLAA
Urteroko moduan, Debako
Arte Eskolak ikastaroak
antolatu ditu uztaila
eta abuzturako: grabatu
kalkografikoaren
hastapenak, egurra
lantzeko tailerra, marmol
eskulturaren hastapenak,
brontze galdaketa
artistikoa, serigrafia
euskarri keramikoan,
pintura, forja-lanen
hastapenak eta raku
eta erredukzioan egosteko
teknikak irakatsiko
dituzte. Informazio
gehiagorako
www.debarte.net
helbidean kontsultatu
daiteke edo 943191804
telefono zenbakira deitu.

Sostoa Abesbatzaren 25. urteurrena ospatzeko kontzertua

JOAN DEN ZAPATUAN, EGURALDI BIKAI-
NAK LAGUNDUTA, Urkiolan pasa zuten
eguna mintzapraktikako taldeetako hainbat
kidek. Goizean, hamaiketakoa egin eta gero,

Toki Alai Interpretazio Zentroan izan ziren.
Urkiolako santutegia bisitatu ondoren, eder-
to bazkaldu zuten Urkiola bertako jatetxe
batean. Euskaraz jarduteko paraje ezinho-
bea aukeratu zuten Berbetan programako-
ek. Hurrengo zita Gasteizen izango dute,
ekainaren 6an, bertan ospatuko delako aur-
ten, Euskal Herri osoko taldeak elkartzen di-
tuen Mintza Eguna. 

Berbetan-ekoak Urkiolan

Esther Galarzak egin du Sostoaren 25. urteurreneko logotipoa. / EKHI BELAR

ATZOZ GEROZTIK UNTZAGA JUBILATU
ETXEAN La Salle ikastetxearen inguruko argazki
erakusketa dago zabalik. Erakusketa ikastetxea
Eibarren zabaldu zela 50 urte betetzen direla-eta
antolatu dute, eta maiatzaren 30era arte egongo
da zabalik; astelehenetik barixakura 19.00etatik
21.00etara ikus daiteke eta jai egunetan

12.00etatik 14.00etara. Bestalde, hilaren 30erako
bazkaria antolatu dute ikasle eta irakasle ohiekin.
Eta marrazki lehiaketako irabazleak hauek izan
dira: Jon Larrauti Pereda eta Ane Rodríguez Tre-
biño (12 urtera artekoen mailan); eta Lorea Cito-
re Alvarez eta Aitor Olabarria Belar (13-18 urte bi-
tartekoen mailan).

La Salle-ko argazki erakusketa Untzagan
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OTAOLA HIRIBIDEKO ALFA
ARTE ENPRESAK BARIXA-
KUAN aurkeztu zituen Miquel
Barceló eskulturagile ezagu-
nak bere lantegian sortutako
eskulturak: 8 metroko altuera
duten elefante bi. Mallorcako
artistak orain arte landutako
eskultura gehienak Parisen
sortu ditu, baina elefanteen es-
kultura bien ezaugarriak direla-
eta, horiek sortzeko toki apro-
posa bilatu behar izan du eta,
Alfa Arte-k eskaintzen dituen
lanerako baldintzak bere pre-
miak asetzeko modukoak zire-
la ikusi ondoren, brontzezko
eskulturak Eibarren egitea era-
baki zuen. Artista bera Alfa Ar-
ten izan zen eskulturetan beha-
rrean iazko maiatzean. 

Artistaren neurrira
Jose Antonio Armentia Alfa

Arteko zuzendari nagusiak
azaldutakoaren arabera, “badi-
ra bizpahiru urte Barceló-rekin
harremanetan ipini ginela, An-
drés Nagel eta Mª José Aran-
zastiren bitartez. Eskulturagile-
ak gurekin beharra egitea era-
bakitzeko orduan, berriz, era-
bakigarriak izan diren hainbat
baldintzari begiratu behar dio-
gu: batetik, neurri horietako es-
kulturekin beharrean jarduteko

lantegi askorik ez dago. Kon-
tuan izan, gainera, artistak es-
kultura landu ahal izateko gara-
bi-sistema egokia behar zuela”. 

Eskulturak sortzeko proze-
sua oso-osorik Alfa Arten egin
da: enpresak eskaintzen duen
hiru dimentsioko digitalizazio
teknikaz baliatuta, irudi txikiago
batetik abiatu eta porexpanean
sortu zuten irudia, amaieran
dauzkan neurriekin. Ondoren,
eskultoreak jute-oihala eta sare
elektrosoldatua erabili zituen
modeloa sortzeko eta, ondo-
ren, eskuz egin zuen modela-
tzea eta bere lanari nortasun
berezia ematen dion igeltsuz-
ko-proiekzioa. Behin hori amai-

tuta, argizari galduan oinarritu-
tako fundizio prozesua hasi
zen, Alfa Arteko beharginekin
elkarlanean. Prozesuak, mol-
detik abiatuta detailerik txikiena
ere zehaztasun osoz kopiatu
eta brontzean sortzeko aukera
ematen du. 

Hau ez da goi mailako artis-
tek Alfa Arte lanerako aukeratu
duten lehenengo aldia. Azken
sei hilabetetotan, besteak bes-
te, José Ramón Anda, Vicente
Larrea, Jesús Lizaso, Remigio
Mendiburu, Peio Iraza, Elena
Asins, Angel Garraza, Nestor
Basterretxea, Ramón Carrera
eta Jedd Novatt artistentzat be-
harrean jardun dute Alfa Arten,
euren asmo nagusiari jarraituz:
industria artearen eta artisten
zerbitzura jarrita. 

Barcelók brontzezko elefante bi egin ditu Alfa Arten

EUSKARAREN

TXOKOA

KKOOLLDDOO MMIITTXXEELLEENNAA EEUUSS--
KKAARRAAZZKKOO TTEESSII SSAARRIIAAKK..
EHUk eta Euskaltzaindiak au-
rrenekoz banatu dituzte Kol-
do Mitxelena Euskarazko Te-
sien Sariak. Lau sari eman di-
tuzte; bosgarrena izan behar
zena, Ikasketa Teknikoen alo-
rrekoa hutsik geratu baita. Gi-
za Zientzien arloko saria
Oroitz Jauregik irabazi du,
Euskararen silaba: egitura eta
historia tesiari esker; Zientzia
Esperimentalaren arlokoa
Francisco de la Hoz Mende-
zek, Denbora finituan singu-
lartasuna garatzen dituzten
zenbait fluxo geometrikoren
zenbakizko azterketa lanare-
kin; Osasun Zientzien arlokoa
Ekaitz Agirregoitiak, Opioide-
ek eta kannabinoideek esper-
matozoideen mugikortasune-
an duten eraginari buruzko te-
siarekin; eta Gizarte Zientzien
arlokoa Ane Larrinagak, Inte-
lektual eta kulturgileek gaur
egungo gizartean jokatzen
duten paperaren inguruko te-
siarekin.

Badakit fitxatuta

naukala. Ikaskide baten

laguna da bera.

Ekitaldiren batean ikusi izan

dut, eta askotan gurutzatu naiz

berarekin kalean. Badakit nor

den, eta badakit berak ere

ezagutzen nauela. Elkar ikusten

dugunean nabaritzen dut nola

pentsatzen duen "kabronzete,

fitxatuta zaude", eta irribarre

txiki bat antzematen diot.

Baina sekula ez dugu hitz egin.

Gurutzatzen garen bakoitzean

pentsatzen dut ea agurtu

beharko nukeen, baina inozoa

iruditzen zait ezertaz ezagutu

gabe agurtzen hastea.

Azken hileotan, baina, gogo

biziagoa sentitzen dut kalean

geratu eta besotik gogor

heltzeko. Animo txo, segi

aurrera esateko. Lagunak

eta familia badituen arren,

babestuago sentitzeko.

Eta ez berarekin bakarrik,

gauza bera sentitzen dut bere

lankide askorekin. Horietako

asko dauzkat fitxatuta,

eta askotan izaten dut gogoa

eurei besarkada bat emateko.

Badakidalako ETAkoek ere

fitxatuta dauzkatela, eta mutil

baten hitzek horren aurrean

kemena emango dielako.

Bada garaia beldurrak astindu

eta, armen aurrean, hitzak

askatzeko. Animo.

Ikaskidearen 
laguna

Josu 
Mendikute

Eskulturak sortzeko prozesua oso-osorik egin da Alfa Arten.
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- Iñaki Alberdi Lesarri. 84 urte. 2009-V-12.
- Mª Carmen Anitua Aranzabal. 85 urte. 2009-V-13.
- Arturo Velasco Quindós. 74 urte. 2009-V-15.
- Juliana Ariznabarreta Arozena. 88 urte. 2009-V-16.
- Concepción Ibarluzea Orbe. 2009-V-16.
- Juan Ignacio Gurrutxaga Aranburu. 79 urte. 2009-V-17.
- Diego Zamakola Arriaga. 84 urte. 2009-V-17.
- Joseba Perales Altuna. 50 urte. 2009-V-17.
- Francisco López García. 86 urte. 2009-V-18.

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.

9 8 2 3
3 6 5 9

4 7 8
9 4 2 6

7 9
3 2 6 5

4 6 8 7
8 9 6

5 6 4 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Xanet Murillo López. 2009-V-6.
- Mikel Villarreal Etxaluze. 2009-V-9.
- Nora Aizpuru Larrinaga. 2009-V-12.
- Amaia Bordas Montaño. 2009-V-13.
- Jon Altuna Huerta. 2009-V-13.
- Lide Alberdi Carracedo. 2009-V-13.
- Zakaria El Hautati. 2009-V-15.

S
U

D
O

K
U

A HHIILLDDAAKKOOAAKK

Robert Langdom-ek Vaticanoari lagundu 
beharko dio oraingoan; Illuminati taldeak 

urteak eman ditu eliza katolikoarekin 
amaitzeko planak egiten eta honezkero 

prest du guztia. Vittoria Vetraren laguntza 
izango du Illuminatien aurka egiteko…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa
“Angeles 

y demonios”
ZZuuzzeennddaarriiaa::
RRoonn HHoowwaarrdd

AAkkttoorreeaakk::
TToomm HHaannkkss,, EEwwaann MMccGGrreeggoorr,,

AAyyeelleett ZZuurreerr,, SStteellllaann SSkkaarrssggaarrdd……

untzaga

Alemania; gaur egun. Institutu bateko 
irakaslea da Rainer Wenger eta esperimentu 
bat jarriko du martxan, ikasleek estatu 
totalitarioak zelan funtzionatzen duten ikusi 
dezaten. Baina, arau zorrotzak baino 
ez zirenek gazteen arteko liskarrak 
hasi dituzte…

“La ola”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
DDeennnniiss GGaannsseell
AAkkttoorreeaakk::
JJüürrggeenn VVooggeell,, FFrreeddeerriicckk LLaauu,,
MMaaxx RRiieemmeelltt,, JJeennnniiffeerr UUllrriicchh……

egoibar

Zorionak, GORKA, 
atzo bost urte egin 
zenduazen-eta. Ondo 
pasau eguna, 
famelixakuen partez. 

Zorionak, bikote, domekan urtiak egitten 
dozuelako (EKAITZek, 25; ALAZNEk, 23).
Bixon famelixakuen partez.

Zorionak, AIORA 
Goitandia Anitua, 
atzo hiru urte bete 
zendualako. Amama 
eta etxekuen partez. 

Zorionak, ANE gure 
neska haundixari, 
martitzenian sei urte
egin zenduazen-eta.
Etxeko danon partez. 



09/V/22  ...eta kitto!
679 zkia.

AGENDA32

hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 22
AATTEE IIRREEKKIIAAKK MMUUSSEEOOAANN
1166..0000//2200..0000..-- Armagintza
Museoko Eibarko Industriaren
Historiari buruzko interpretazio
zentrura sarrera doan.
Portalean (5. pisuan).

4444.. EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1177..0000//1199..0000..-- Kalian Jolasian
Betizuekin. Untzagan.
1199..0000//2200..3300..-- Txalaparta
eta adar hastapenak
(tailerrak). Arrate Kultur
Elkartean.
2222..0000..-- Bertsoa&Jazza
(Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio, Amets Arzalluz
eta Jon Maia bertsolariak
eta Bixente Martínez,
Haritz Oleaga,Asier Ituarte,
Jon Piris eta Julen Izarra
musikariak). Coliseoan.

AARRIIEESS
Urteko sasoirik politenean murgilduta
zaude. Gauza ederrak gertatzen
zaizkizu eta amets oro betetzen.
Etorriko al zaizu horren buelta? 

TTAAUURRUUSS
Lan egiteko bizi, edo bizitzeko lan
egin? Ondo pentsa ezazu; izan ere,
ingurukoak nahiko haserre dituzu.
Zeintzuk dira zure lehentasunak?

GGEEMMIINNII
Adi ibili zaitez; bestela, gauza
garrantzitsua galduko duzu-eta. Behin
gertatuta, ez dizu batere graziarik
egingo; beraz, begiak zabaldu itzazu!

CCAANNCCEERR
Zu moduko jende gehiago behar da
munduan. Edozer jasotzea espero
ez baduzu ere, laguntzeko edozer
gauza egiteko prest egongo zara.

LLEEOO
Argi eduki dezazula inork ez dizula
behartzen; gauzak nahi dituzulako
egiten dituzu, besterik ez! Beraz,
ez egotzi errua besteei.

VVIIRRGGOO
Beste baterako, badakizu! Akatsak
onartzea oso ondo dago; bide ona
jarraitzeko pauso egokia da.
Ea errepikatzen ez duzun.

LLIIBBRRAA
Usaimena ez duzu hain txarto.
Ezin duzu pertsona horren kiratsa
jasan; lasai, normala da. Berari
esaten ausartuko zara?

SSCCOORRPPIIUUSS
Ez ezazu gehiago itxaron, etorriko
da etorri behar bada, baina zure
bizitza egiten jarraitu behar duzu.
Asko balio duzu-eta!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Azken asteotako negatibotasuna
atzean laga eta bide koloretsua
zabalduko da zure aurrean. Adi,
ez zaitez bide horretatik irten!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Sasoia da udako oporretan
pentsatzeko. Denbora falta da, baina
oporrak non pasatu behar dituzun
pentsatzen hasi beharko zinateke.

AAQQUUAARRIIUUSS
Besoarekin mugimendu txarra egin
eta minduta ibiliko zara hurrengo
egunetan. Onena, sendagilearengana
joatea; bestela, ez zaizu pasatuko-eta.

PPIISSCCIISS
Inguruko herri eta auzoetan jaiak
hasi dira poliki-poliki. Ondo, ezta?
Zuri gustatzen zaizunarekin, festa
guztietan egoteko gauza zara!

Eguaztena 27
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000 eettaa 1199..0000..--
Ikastetxeetako antzezlanak.
Hezkuntza Esparruan.

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

Domeka 24
AARRGGAAZZKKII RRAALLLLYYAA
0088..3300..-- Argazki-rallyaren
hasiera. Klub Deportibo
paretik.

4444.. EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1122..0000..-- Euskal Jaiko kalejira,
Urkizutik Untzagarino. Ezpalak
jaialdiko talde guztiak,
gaiteroak, joaldunak
eta Musika Eskolako
eta Jainagaren eskolako
trikitilariak.
1122..3300..-- Ezpalak dantza
tradizionalen nazioarteko
jaialdia. Untzagan.
1144..3300..-- Herri-bazkaria.
Untzagako karpan.
1177..0000..-- Erromeria, Patxi
eta Konpainia taldearekin
(Untzaga plazan).
1199..0000..-- Larrain-dantza
(Untzaga plazan).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Usartza Txistulari
Bandaren kontzertua.
Untzagan.

AATTEE IIRREEKKIIAAKK MMUUSSEEOOAANN
1166..0000//2200..0000..-- Armagintza
Museoko Eibarko Industriaren
Historiari buruzko interpretazio
zentrura sarrera doan.
Portalean (5. pisuan).

Astelehena 25
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Ikastetxeetako
antzezlanak. Hezkuntza
Esparruan.

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

Zapatua 23
4444.. EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1100..0000//1144..0000..-- Artisau
eta baserritarren azoka.
1122..0000..-- Herri-kirolak
(herri-kirolari gazteak
eta Hamaika Bertuteko
bertsolariak).
1133..0000..-- Eskolen arteko
herri-kirol lehiaketa. Goiz
osoan, talo postua.
T. Etxebarria kalean.
1199..0000..-- Bertso-triki-poteoa
(Eibarko trikitilariak, Julen
Zelaieta eta Mikel Arrillaga).
2222..0000..-- Kantu afaria
eta erromeria (Untzagako
karpan).

TTIIRRAALLDDIIAA
1155..0000..-- Tiraldi berezia,
usakumeekin. Arraten.

AATTEE IIRREEKKIIAAKK MMUUSSEEOOAANN
1166..0000//2200..0000..-- Armagintza
Museoko Eibarko Industriaren
Historiari buruzko interpretazio
zentrura sarrera doan.
Portalean (5. pisuan).

Eguena 28
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Ikastetxeetako
antzezlanak. Hezkuntza
Esparruan.

BBEERRTTSSOOAAKK
1188..0000..-- Umeen bertso-jaialdia.
Coliseoan.

IIKKAASSTTEENN
1199..3300..-- Kaleetan Kantuzerako
entsegua. SanAndres elizako
lokaletan.

Martitzena 26
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- El teatro en el siglo
XXI hitzaldia, Juan Ortegaren
eskutik. EPAn (Isasi, 39).

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Ikastetxeetako
antzezlanak. Hezkuntza
Esparruan.

AARRRRAATTEEBBAALLLLEE BBIIZZIIRRIIKK
1188..3300..-- Arrateballe Bizirik
herri-ekimena martxan jartzeko
lantaldea osatzeko deialdi
zabala. Arrate Kultur
Elkartean.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- La ola
(Zuz: Dennis Gansel). Sarrera:
3’70 euro. Coliseoan.

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

BBEERRTTSSOOAAKK: BBeerr ttssooaa && JJaazzzzaa..
Maiatzak 22, 22.00etan. 
ZZIINNEEAA: LLaa oollaa.. Maiatzak 26, 21.30etan. 
MMUUSSIIKKAA: PP iiaannoo kkoonn ttzzeerr tt uuaa..
Maiatzak 29, 20.30etan. 
SSooss ttooaakk 2255 uurr ttee kkoonn ttzzeerr tt uuaa..
Maiatzak 30, 20.30etan.
BBEERRTTSSOOAAKK: UUmmeeeenn bbeerrtt ssoo jjaaiiaallddiiaa..
Maiatzak 28, 18.00etan.

SARRERAKsalgai
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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 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.
–– MMaaiiaattzzaarreenn 3300eerraa aarrttee
LA SALLE ikastetxeko 50. urteurrenaren inguruko
argazkiak. Untzagako jubilatu etxean.

iikkaassttaarrooaakk
–– AAuuttooddeeffeennttssaa..
Noiz: Ekainaren 6an, goiz eta arratsaldez. 
Izen-emateak: Ekainaren 4ra arte, Pegoran.
–– JJ..BB.. GGiissaassoollaa MMuussiikkaa EEsskkoollaa..
Matrikula: Maiatzaren 18tik 29ra aurreko ikasturtean
matrikulatutako ikasleentzat.
Informazioa: Pegoran edo Portalean.
–– 3377.. UUddaakkoo IIkkaassttaarrooaakk..
Informazioa eta matrikula: Ekainaren 19ra arte,
www.ueu.org helbidean edo 943821426 telefonoan.

ffaarrmmaazziiaakk
2222,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2233,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2244,, ddoommeekkaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2255,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2266,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2277,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
2288,, eegguueennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
2299,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)

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

UDAN GAZTETAN MARTXAN.
Izen-ematea: Maiatzaren 25etik 31ra,
17.00etatik 20.00etara Errota
Gaztelekuan. Informazioa: Astixan
(943206231 telefonoan).

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.

bbeekkaakk
VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA.
Ikerketa esparrua: Artea.
Eskaerak eta informazioa: Irailaren 1etik urriaren 11ra,
Pegoran edo Portalean.
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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. Aukera paregabea.
Tel. 653-733357.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
sien zaindari, kamarero, sukaldari-lagun-
tzaile eta eraikuntzan lan egiteko. Tel.
686-545884.
– Autonomoak piezak montatuko lituzke.
Tel. 660-155631.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, tabernan lan egin edo garbi-
keta lanetarako. Tel. 699-537604. Itziar.
– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanetarako: igeltseritza etabar. Tel. 646-
907049. Gorka.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 686-274433.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 608-474923 edo 943-
171583.
– Neska arduratsua eskaintzen da arra-
tsaldez edo asteburuetan umeak edo na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 646-048823. 
– 47 urteko Eibarko emakumea eskain-
tzen da nagusiak zaintzeko etxean edo
ospitalean. Esperientzia. Tel. 697-245186.
– Neska eskaintzen da orduka edo
gauez umeak edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 610-632782.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 634-969090.
Aleida.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna edo externa. Esperientzia.
Tel. 638-732436 edo 638-482478.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaindu edo garbiketa lanetarako.
Tel. 616-397348.
– Neska arduratsua eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Tel. 678-534041.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
orduka nagusiak zaindu edo garbiketa la-
netarako. Tel. 617-820162.
– Neska eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egiteko. Tel. 671-
343612 edo 943-531931.
– 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 eta garbiketa lanetarako.
Edozein ordutegitan. Tel. 646-821678.
– 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, etxeko lanetarako edo ka-
marera moduan. Esperientzia. Tel. 690-
154754.
– 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 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.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Yamaha markako pianoa salgai. Mer-
kea. Tel. 943-207926.
– 21”ko telebista, HP inpresora-scanner
eta PC-2 jokoekin salgai. Tel. 670-
219618.
– 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. Urtebeteko ga-
rantiarekin. Tel. 650-988799.

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 zain-
tzeko. Esperientzia. Tel. 943-702029.
– Mutila eskaintzen da eraikuntzan lan
egiteko, sukalde laguntzaile moduan
etab. Tel. 669-285475.
– Gizona eskaintzen da edozein laneta-
rako. Tel. 658-719676. Enrique.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Erreferentziak. Tel. 699-813826.
– Neska eskaintzen da orduka lan egite-
ko: garbiketak egin, nagusiak zaindu, ta-
bernetan etab. Tel. 638-344377.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Asteburuak barne. Tel.
666-771151.
– Mutila eskaintzen da lanerako: infor-
matika, elektronika, telekomunikazioak,
nagusiak zaindu... Tel. 653-402884. Kel-
vin.

– Bidebarrieta kalean pisua alokagai. Lo-
gela bi, egongela, sukaldea eta komuna.
Tel. 652-764566.
– Eibarren logela alokagai, zentrutik ger-
tu. Tel. 626-917395.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel.
616-207343. 

– Garaje itxia salgai Jardineta-Aldatze
inguruan. Tel. 629-428449.

3.1. Salgai

2. Motorra

– Opel Omega 96 salgai. AIT pasatuta.
1.100 euro. Tel. 670-219618.
– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.
M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pa-
satuta. Tel. 696-817026 edo 943-
121826.

2.1. Salgai

– Sukaldaria behar da. Esperientziare-
kin. Tel. 943-206868.
– Dietista behar da Ugan Klubean hain-
bat ordurako. Tel. 943-820452.

4.2. Langile bila

– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak umeak zainduko lituz-
ke. Tel. 659-709334.
– Mutila eskaintzen da banatzaile, igel-
tsero-laguntzaile edo sukaldari-lagun-
tzaile lanetan jarduteko. Tel. 657-237818.
– Mutila eskaintzen da banatzaile, igel-
tsero-laguntzaile edo sukaldari-lagun-
tzaile lanetan jarduteko. Tel. 638-344377
edo 943-530795.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta eraikuntzan edo pintore lanean
jarduteko. Tel. 630-313560. Felix David.
– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik
18.00etara edozein lanetarako. Tel. 616-
397348.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-344377 edo 943-530795.

– “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

– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak klase partikularrak
ematen ditu. Tel. 659-709334.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
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