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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“ K+K=KK. Kulturari Krisia gehitzea aski da kultura-
ren balio estrategikoa aldarrikatzen duen diskurtso-
aren benetako balioaz ohartzeko. Ikerketa-Garape-
na-Berrikuntza aldarrikatzen dituzte behin eta berriz
krisia gainditzeko errezetatzat; kultura, aldiz, berez
hazten den basalandarea dela uste dute, antza.
Ezer onik ez da izango harik eta kulturak ere bere
IGB propioa behar duela ohartu eta onartu arte. Ho-
ri gabe, formulak beti emaitza bera emango du.”

((JJooxxeerrrraa GGaarrttzziiaa,, iiddaazzlleeaa eettaa iirraakkaasslleeaa))

“Emakume musulmanei beloa erabiltzea debekatu
dienean, Frantziak laiko izateari laga dio eta konfe-
sionala bihurtu da. Zapi hori musulmanen nortasun
ikurra da; hala, Frantzia sineste baten aurkako erre-
presiogile bihurtu da debeku hori ezartzerakoan. Gu-
txieneko giza eskubideak errespetatzen diren bitarte-
an, estatuak ezin ditu sinesteen adierazpideak debe-
katu. Mugak non dauden? Argi dago klitoria moztea
eta harrikatzea ezin direla onartu”

((JJaauummee BBootteeyy,, CCrriissttiiaanniissmmee aall sseeggllee XXXXII--kkoo kkiiddeeaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Sonia Jacinto, Harkaitz Rodriguez, Arnaldo Otegi,
Rafa Diez, Rufi Etxeberria, Mañel Serra, Amaia Es-
nal, Txelui Moreno, Miren Zabaleta eta Ainara Oiz di-
ra atzo azken operazio politiko-polizialean atxilotuta-
ko abertzale independentistak.

Espainiako Barne Ministerioak diseinaturiko eta
Baltasar Garzonek komunikabideen bitartez publiko-
ari eskainitako operazio hau ezin da ulertu egungo
une politikoa kontutan hartu gabe. Operazio hau
guztiz lotuta dago Ezker Abertzalearen jarduera poli-
tikoarekin, eta egun duen estrategia politikoarekin.
Estrategia politiko honen ondorioz eta iniziatiba poli-
tikoa berreskuratuta Ezker Abertzaleak Herri honek
bizi duen gatazkari eskaintzen dion irtenbide demo-
kratikoari izugarrizko beldurra diote.

Espainiako Gobernuak, errepresio gehiagorekin,
orden konstituzional espainolarentzat suposatzen
duen mehatxu berriarekin amaitzea erabaki du. Ezta-
baida demokratikoari izugarrizko beldurra dio Espai-
niako Gobernuak, azken negoziazio prozesuan na-
zioarteko begiraleen aurrean agerian utzi zuen mo-
duan. Eta orain are gehiago, ondo dakitelako ezker
abertzalea dela aldaketa politiko eta sozialaren moto-
rra, Euskal Herriari eszenatoki demokratiko berri bat
ekarriko dion mugimendu politikoa delako, alegia.

Ezker abertzaleak iragarri berri du iniziatiba politiko
berri bat beste alderdi eta kolektiboekin batera elkar-
lanean aritzeko, Euskal Herriaren independentzia hel-
buru izanik, eta horrek dardarka jarri du Espainiar Es-
tatua. Ezker abertzaleak bere printzipio eta helburuei
eutsiz jarraitzen du lanean eta horrek agerian uzten du
euren estrategia errepresibo bortitzaren balio eza.

Estatuak ez du gatazka politiko-armatuarekin
amaitu nahi, Estatuak benetan ezabatu nahi duena
Ezker Abertzalearen proiektu politikoa da, Euskal
Herria aske, independiente, sozialista eta euskaldu-
na hain zuzen ere. Horren adierazle Erkide Autono-
mikoaren Espainiako Gobernuaren Ordezkaria den,
Mikel Cabiecesen hitzak: “Ezker abertzaleren proiek-
tu politikoarekin amaitu behar da”.

Mina egingo digute, baina ez gaituzte mugiaraziko
gure bidetik. Helburua argi dugu, estrategia eragin-
korra diseinatzen ari gara, batzuk atxilotu dituzte, eta
orain guri tokatzen zaigu harro eta tinko eurek hasi-
tako lana bukatzea eta gauzatzea. Beste batzuk bi-
dean geratuko badira ere, orain arte erakutsitako de-
terminazioarekin jarraituko dugu eta argi eduki
etsaiak erakusten duen errepresioaren dimentsioa
duten beldurraren termometroa besterik ez dela.

EIBARKO EZKER ABERTZALEA

EEEERREEPPRREESSIIOOAARREENN BBIIDDEETTIIKK
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a u t u a n
KKOONNTTZZEERRTTUUAA GGAAZZTTEETTXXEEAANN
Asua Erreka kalean
dagoen Tallarra
gaztetxekoek azken
urteotan bete izan duten
eraikina egun batzuren
buruan hustu beharko
dutela jakin berri dute
eta, horren aurrean,
“Tallarratik ez dira
pasauko” izenburuko
kontzertua antolatu dute
bihar zapaturako.
22.30etatik aurrera Terror
y Miseria, Kaosaren Erasoa
eta Karkaba taldeek
jardungo dute.

PPRROOSSTTIITTUUZZIIOOAARREEKKIINN
LLOOTTUUTTAAKKOO EEPPAAIIAA
Ibur-Errekako Zapai
eta Stress klubetan
prostituzioa ustez
bultzatzeagatik hiru
gizonezko epaitzen
dihardute. Fiskalaren
salaketaren arabera,
gizonek Brasil
eta Boliviatik etorritako
andrazkoak hartu eta,
2.700 euroko zorra euren
gain ipinita, klubetan
prostituitzera behartzen
zituzten. Emakumeetako
batek egindako salaketak
eragin ditu atxiloketak.

FFAAMMIILLIIAAKK EERREE
KKOONNTTAATTZZEENN DDUU
Familia giroan
irakurzaletasuna
bultzatzeko asmoarekin,
‘Familiak ere kontatzen
du’ programa garatuko du
Juan San Martin
Liburutegiak. Saioak
2005ean jaiotako
umeentzat eta haien
gurasoentzat dira (ume
bakoitzak saio bakarrean
hartuko du parte)
eta izena emateko azken
eguna gaur da (oraindik
toki libreak geratzen dira).
Saioak urriaren 20an
eta 27an eta azaroaren
3an, 10ean eta 17an
izango dira.

EUSKAL TELEBISTAKO BI GIRA KANTU
LEHIAKETA BERRIAN JARDUNGO DUTE BE-
ATRIZ GARCÍA, MIREN ZULAIKA ETA MIREN
OTEIZA EIBARTARREK. Itxaso Martinek aur-
keztutako saioa zapatuan estreinatuko da, ETB-
1ean, 22.00etan eta bertan hainbat herritako 12
bikotek jardungo dute lehian, abesti ezagunak
abesten. Beatriz Garciak bere alaba Maite Zulai-
karekin osatu du bikotea eta Miren Oteizak, be-
rriz, Aramaionako lagun batekin abestuko du. 

Biharko lehiakideak Bilbo, Lezo, Barakaldo,
Gasteiz, Leitza eta Oñatitik joandakoak izango
dira eta epaimahaiak sei bikote horietatik bat
lehiaketatik kanpora laga beharko du. Beste sei
bikoteek, tartean eibartarrenak, hurrengo zapa-
tuan, hilaren 24an abestuko dute eta saio horre-
tan ere beste bikote bat kanporatuko dute epai-

mahaikideek. Taularen beste aldean ere aurkitu-
ko dugu eibartarrik: Estitxu Sudupe, Oihan Vega
eta Esti Pinatxorekin batera, Fran Lasuen musi-
kariak osatuko du lehiaketako epaimahaia.
Lehiaketako bikote onenak 10.000 euroko saria
jasoko du.

HAUR TXIKIAK DAUDEN FA-
MILIEN PREMIAK ASETZE-
KO MODUKO ELEKTRAGAI-

LU SORTA BERRIA DISEINA-
TU eta merkaturatuko du Alfak,
Imaginarium-ekin elkarlanera-

ko sinatu duen hitzarmenari ja-
rraituta. Elektragailu sorta be-
rriak egunero etxe-barruko su-
kaldaritza, kontserba eta anto-
lakuntzarekin lotutako jardue-
rentzat soluzio integratuak es-
kaintzea bilatzen du. Lehen
pausoa emana dute dagoene-
ko: Imaginarium-ek bere kata-
lago berrian Alfa Box elikagaiak
etxean bertan hutsean ontzira-
tzeko makina sartu du. Eta
2010. urterako modelo berri bi
gehitzeko asmoa dute, ‘Imagi-
narium by Alfa’ markarekin.

Eibartarrak Bi Gira 
kantu lehiaketan

Alfak hitzarmena sinatu du Imaginarium-ekin

Itxaso Martínek aurkeztuko du saioa zapatuan 22.00etan ETB-1ean.

EROSKI-K IPURUAN ORAIN
ARTE IZAN DUEN DENDA-
REN AZALERA BIKOIZTEA
AHALBIDETZEKO BEHA-
RREK aurrera diraute. Uztaile-
an Lambrettak bete zituen pa-
blioiak eraitsi zituzten eta ha-
rrezkero lurzorua berdintzeko
beharrean jardun dute. Behin
lurra berdinduta, hurrengo fa-
sean sartu dira beharrak: erai-
kin berria jasotzen hasi dira.
Aurreikusitako epeei jarraituta,
urtebete inguruko iraupena
izango dute denda berria jaso-
tzeko beharrek. 2010. urteko
azarorako Eroski berria zabal-
tzeko moduan egotea espero
dute. Hipermerkatu berriak sal-

mentarako 6.700 metro izango
ditu azaleran eta horrekin gu-
rea bezalako herri batek izan

ditzazkeen premiei hobeto
erantzuteko aukera izango du-
tela pentsatzen dute. 

Ipuruako Eroski berria jasotzen hasi dira

6.000 metro karratutik gora izango ditu Eroskik Ipuruan zabalduko duen hipermerkatuak.
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AYRA CARDAN-EK ATZERA BOTA DU 54
LANGILE KALERATZEA AURREIKUSTEN
ZUEN ERE-A. Automoziorako osagaiak egi-
ten dituen Itziarreko enpresak dituen 174 lan-
giletik 51 kaleratzea eta beste langileei 70
egunez etetzea aurrekiusten zen ERE-an.

ELA, UGT eta CCOO sindikatuek adierazi
dutenez, sindikatuen lan gogorraren ondorioa
da Ayra Cardanek ERE-a atzera botatzeko
erabakia. Hilabeteetako negoziazioen eta
protesta ekintzen ostean, sindikatuek adieraz-
ten dute langileek ez zeukatela inolako errurik
kontu honetan, beraz, pozik agertzen dira en-
presaren erabakiaren aurrean.

BIHAR ZAPATUA SOSTOA
ABESBATZAK EGUN BERE-
ZIA OSPATUKO DU, ABES-
BATZAREN SORRERAREN
25. URTEURRENAREN TES-
TUINGURUAN. Abesbatzeko
gaur eguneko kideekin batera,
inoiz Sostoan parte hartu izan
duten beste batzuk elkartuko di-
ra bihar, 12.30etan Portalean,
erakusketa aretoan. Bertan au-
rreko barixakuan inauguratu zen
abesbatzaren inguruko erakus-
keta dago martxan. Hilaren
25era arte bisitatu daiteke abes-
batzaren 25 urteko ibilbideari
errepasoa ematen dion erakus-

keta, martitzenetik domekara,
18.30etatik 20.30etara. Behin
taldea elkartuta, herriko taberne-

tan txikiteoan eta kantuan ibiliko
dira, ondoren Arrate hotelean
denek elkarrekin bazkaltzeko.

5DANON
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Ayra Cardanek ez ditu 54 langile kaleratuko

Sostoa Abesbatzaren Eguna

ADINGABEKOEN EGOITZEN HARIRA, UDA-
LEKO BOZERAMAILEEN BATZARRAK GUTU-
NA IGORRI DU ASTE HONETAN bertan Foru Al-
dundira, Maite Etxaniz Balentziaga Gizarte Politi-
karako sailburuari hainbat azalpen eskatuz. Gu-
tunak jasotzen duenez, “uztailaren 10ean, Eibar-
ko udaleko Bozeramaileen Batzarrak –udal or-
dezkaritza duten alderdi politi-
ko guztiak daude batzar horre-
tan- Adingabeak babesteko
Debako zentruaren inguruan
eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diak gure herrian eta herri in-
guruan etorkizunerako dituen
planen gainean akordioa hartu
zuen, erakunde horri igorri eta
oraindik erantzun ofizialik jaso ez duena”. 

Gutunak jarraitzen duenez, “jaso dugun dei ba-
karra abuztuaren 20an Foru Aldunditik egindakoa

izan da, hurrengo egunean, egunkarietan, Matsa-
riako eraikina Aldundiak erosi egin zuela zioen al-
bistea edo berria kaleratuko zela esateko”. 

Horrez gain, eta Aixolako zentroa jasotzeko be-
harrek aurrera dirautela ikusita, Udalak bere ardura
eta kezka berretsi nahi dizkio sailburuari eta hona-
koa eskatu diote idatzian: “Debako zentroko gazte-

ek eragindakoen inguruan sortu-
tako alarma sozialak dirauen bi-
tartean, eta gizartean piztu den
alarma hori ezabatu ahal izateko
neurri zehatzak martxan jarri ar-
te (hezkuntza eta prestakuntza
programak eta gazteen kontrol
handiagoa), gure herrian eta gu-
re herri inguruan ez dezala mar-

txan jarri gazteendako inolako zentrorik”. Horrekin
batera, Udalari gaiaren inguruan sortutako informa-
zioaren berri ematea eskatu diote.

Udalak adingabekoentzat zentrorik ez zabaltzea eskatu du

Azalpen bat: ekonomian
dudan formazioa
ozta-oztakoa da,

unibertsitatean pare bat urtetan
jasotakoa eta liburu eta
egunkarietatik hartutakoa
besterik ez. Baina gero eta
ezuste handiagoak hartzen ditut.
Urtebete ere ez da izango krisia
pizten hasi zela, bere
gordintasun guztiarekin,
nazioarteko finantza sisteman,
entitate batzuen  gestio
negargarriaren eraginez.
Halabeharrez, ekonomista gutxi
izan ziren aurrikusteko gauza.
Hori bai, orduan kale egin zuten
guztiek noizko irtengo garen
esateko gai dira, zehaztasun
berberaz. Ekonomistak
fenomenoak dira pasatutakoa
azaltzen, baina flako azaltzen
zaizkigu aurrikuspenak
egiterakoan.
Bitxia da ere finantza sistemako
-arazoaren iturria- elementu
batzuei entzutea zelan botatzen
dieten errua gobernuei,
eskubete eta ziztu bizian dirua
eman dieten haiei, eurak
inolako erantzunik onartu barik.
Bitxia da ere entzutea enpresa
elkarteen arrazonamendua,
esaten dutenean enplegu ezaren
arazoak kaleratzea erraztetik
etorriko dela.
Telefónica edo Repsol moduko
enpresak nagusi dira euren arlo
ekonomikoetan. Enpresa
handiak, ondo gestionatutakoak
eta teknologikoki aurreratuak
sektore estrategikoetan, irabazi
estratosferikoekin; hori, ziur.
Horregatik iruditzen zait
inmorala, gasolina bota
ondoren, transakzioaren
frogagirian euro batetik gora
gastatzera bultzatzea zozketa
baten parte hartzeko edo
telefonikako konpainiek mezu
inuzenteak bidaltzera animatzea
auto bat irabazteko. Horrek
badu zentzurik? Ez eman buelta
gehiago: emaitzen kontuak 
biribiltzen dituzte horrela,
exekutiboek bonusak jasotzeko.
Gero, 55 urterekin jubilatuko
dira, urtero hiru milioi euro
kobratuz; hori bai, erretiratu
aurretik, kaleratzearen
merkatzea eskatuko dute.

Krisia guztiontzat

Jose Luis
Martín

Urte hasierarekin hasi zituzten urteurrenaren ospakizunak.  / LEIRE ITURBE

Hainbat mobilizazio egin zituzten langileek.  / LEIRE ITURBE
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metro karratu arteko
apartamentuak

eraikiko ditu Eusko
Jaurlaritzak. Ezaugarri
horietako 50 bizitoki

Egazelain egin
litezkeela aurreratu
dute; beste etxe bat

lortu bitartean,
alokairuan bizi nahi
duten gazteentzat

pentsatutako etxeak
dira eta gehien jota

5 urte eman
dezakete bertan.

Ipuruako mojek komentua lagako dute
KONTZEPZIOKO MOJEK
EGUN BATZUREN BURUAN
EIBAR LAGAKO DUTE, 500
URTEZ HERRIAN BIZITZEN
EGON ETA GERO. Ipuruako
komentua foball zelaiko anexo-
aren eta Ipurua kiroldegiaren
artean dago, lehengo San Pio
X.a elizarekin bat eginda, baina
urteek aurrera egin ahala gero
eta moja gutxiago geratzen jo-
an da eta, gainera, nagusitzen
joan dira. Hori dela eta, herriko
beste moja batzuek egindakoa-
ri jarraituz, kontzepzionistak
ere beste egoitza batera joan-
go dira, komunitate bereko
beste moja batzuekin batera bi-
zi izatera, Donostiara. 

Markeskuatik Ipuruara
Eibarren izan diren moja

guztien artean kontzepzionis-
tak izan ziren lehenak etortzen
eta, euren betebehar nagusia
behartsuei laguntza eskaintzea
izan arren, beti gure herriaren

mesedetan jardun zutela azpi-
marratu izan da. Kiroldegia
zein anexoa egin ahal izateko
70eko hamarkadan 5.000 me-
tro karratu saldu zizkioten Uda-
lari, kirolerako instalazio be-
rriak egin zitzan. 

Lehenengo moja kontzepzio-
nistak Isasiko jauregiko (Mar-
keskuako) Martin López de Isa-
si eta haren emazte Domenja
de Orbearen babespean egon
ziren. Hasieran Markeskuako

jauregiari lotuta egon ziren,
1953an Ipuruan komentua egin
arte. Sasoi batean beste ko-
mentu bat oso gertu izan zuten:
Asuntzioko mojak 50eko ha-
markadara arte Isasi gainean
egon ziren, Eibarko Udal Artxi-
boko irudi honek erakusten
duen moduan. Beste komunita-
teak desagertzen joan ziren
arren, kontzepzionistek gaur
egunera arte aurrera egitea lor-
tu dute.

asteko

datua
2222 5555 eeee tttt aaaa   6666 0000

Oin dala 

urte

Etxebiden, babes ofizialeko etxiak eskatu nahi ebenendako Eusko Jaurlaritzak ipiñitako zerbitzu berezixan,
35.000 eskaera jasota eken ordurako Euskal Autonomi Erkideguan, euretatik 800 Eibartik egindakuak.

Alfak orduan betetzen eban espazixua zelan bete eztabaidatzen hasi zan, Gasteizen bildutako arkitek-
tu batzuek egoera onian baeguan zergaittik bota bihar zan esan ebenian. Ez jakuen larregi jarraittu.

Patxi Usobiaga eskalatzaillia 3. postuan sailkatu zan gazte maillako Munduko Txapelketian bigarren aldiz. Sei-
garren urtia zan mundu horretan hasi zala eta ordurako hainbat garaipen eta postu onak lortuak zittuan.

Arratsaldez bakarrik egin zan orduko Sagardo Egunian, hamar sagardotegiko 1.100 litro sagardo banatu zi-
ran eta sagardo eta pintxo banaketian 40 bat lagun izan ziran biharrian. Justu aurtengo kopuruaren erdixa.

11999999--XX--1155 // 228899.. ZZKKIIAA..

hamar

Erisonoko biharrak geratzeko eskaeria egiñ eban herriko ezker abertza-
liak, Astindu Hirigintza taldiaren izenian; hainbat arau-urraketa salatziaz
gaiñ, alternatibak Matsaria eta Azittaiñen be baeguazela esan eben.

Urko Aristi telebisiñoko aurkezlia gidari zala, Basetxean jardunda-
ko hainbat lagunek, tartian Ziortza Ulazia eibartarra, euren espe-
rientzia kontau eben Illunabarrian barruan antolautako ekitaldixan.

San Andres pasealekuko autobus geltokixa tokiz aldau eben eta San
Juanera pasau, Vivaldi tabernaren onduan, Eusko Trenek Ardantzan
egin biharreko tren geltoki barrixarendako biharrak hasi ziralako. 

Iñaki Malumbres Arrateko atezaiña selekziñora deittu eben, eskuba-
loiko Asobal Ligan geldiketa gehixen egiñ ebana modu horretan sa-
rituaz. Urtiak ziran Eibarko taldetik iñor deitzen ez ebela.

22000088--XX--1177 // 665522.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Torrekoa ingurua, Armeria Eskola eta Isasiko konbentua (Asuntzionistak). 1920 ingurua.  
/ CASTRILLO ORTUOSTE FONDOA. EIBARKO UDAL ARTXIBOA.
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URETAKO SOROSPEN IKAS-
TAROA EMANGO DU EIBAR-
ERMUA GURUTZE GO-
RRIAK. Urriaren 24an hasi eta
azaroaren 22ra arte emango
dituzte klaseak, Ipurua kirolde-
gian, zapatu eta domeketan,
09.00etatik 12.30etara eta
13.00etatik 16.00etara. 60 or-
dutako iraupena izango du
ikastaroak eta parte hartu ahal
izateko aldez aurretik proba bi

gainditu beharko dituzte intere-
satuek: 1.000 metroko luzee-
ran igeri egin eta 20 metroko
luzeeran urpean jarduteko gau-
za direla erakutsi beharko du-
te. Informazio gehiagorako
943176248 telefono zenbakira
deitu daiteke edo, nahiago iza-
nez gero, Gurutze Gorriaren
egoitzara zuzenean jo (auto-
pistaren ordainlekuaren alda-
menean, Ermuan).

GUREAN BETIDANIK EGON DA PERRETXIKOTARA JOATEKO
OHITURA, baina badirudi azken aldi honetan, urtetik urtera zale-
tasunak gora egiten diharduela. Perretxikoak ez ezik, onddoak
batzera joaten da jende asko, inguruko basoetara zein inguruko
probintzietakoetara. Hori bai, kasu gehienetan perretxikoak edo
onddoak non batu dituzten kontu handiz gordetzen dute batzera
joandakoek, “besteek tokia lapurtu ez diezaieten” aitzakiarekin.
Ez da hori erretratuan ikusten dituzuen onddoak batu dutenen ka-
sua: Villarreal inguruan argazkiko onddoak eta gehiago jaso dituz-
te azken egunotan eta euren altxor txikia gurekin eta gure irakur-
leekin konpartitu nahi izan dute, bulegora hor ikusten dituzuenak
ekarrita eta oparituta.

auzorik auzo

Tren geltokiaren mendeurrena gogoan
Eibarko tren geltokia zaharberritu zutela ehun urte betetzen di-
rela gogoratzeko hainbat ekitaldi antolatzen dihardue Estaziño
kaleko bizilagunetako batzuk. Asmoa azaroaren 15ean batu
eta eguna jai giroan ematea da eta, besteak beste, honako jar-
duerak aurreikusi dituzte: 11.30etan San Agustin elizan ospatu-
tako mezarekin ekingo zaio egitarauari eta, ordubete geroago,
Coliseoan pasodoble kontzertua eskainiko da. Ondoren, Arrate
hotelean bazkaria egiteko asmoa dute eta bazkalostean bikote
zaharrenari eta gazteenari omenaldia egingo diete. Jarraian,
Juan Luis Agirreren musikak girotutako dantzaldia hasiko da.
Ospakizunetan parte hartu nahi dutenek Estaziño kaleko Sole-
ra estankoan eman dezakete izena, 45 euro ordainduta. Izena
emateko azken eguna azaroaren 10a izango da.
Eibarko tren geltokia hartu zuen lehenengo eraikina 1887an ja-
so zuten, Bilbo-Durango arteko trenaren ibilbidea Gipuzkoa-
runtz zabaltzeko proiektuak aurrera egitearekin batera. Gaur
egun ezagutzen dugun eraikina, berriz, 1909. urtekoa da, au-
rreko eraikina handitzeko egin ziren beharren emaitza.

Argatxa Jardinak
Ipurua kiroldegiaren parean, Santaines kalearekin bat egiten
duten lorategi inguruari eman zioten izen hori. Aldamenean
etxe ugari badaude ere, Argatxak pegora bi baino ez dauzka,
osasun zentrua eta eskola, horregatik ez dago inor bertan
erroldatuta. Aurretik Justo Oria, 1941-1949 bitartean Eibarko
alkate izandakoaren izena izan zuen kaleak.
Pegora kopurua: 2. Erroldatutakoak: 0.

Onddo eta perretxikoak sasoi betean

eibar kaleka

Uretako sorospenaren inguruko ikastaroa

Villareal inguruan hartutako onddoak ekarri zizkiguten ...eta kitto!-ra.  / EKHI BELAR
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- 25 urteren ostean ‘Bilbao, Bilbao’ mu-
sikala berriro ere igo da eszenatokira.
Zer sentitu duzu horren aurrean?

Oso esperientzia polita izan da. Orain de-
la 25 urte egindakoa urgentziazko lana izan
zen, premiazkoa ikusi genuen horrelako
zerbait egitea eta horrela egin genuen. Sa-
soiaren aurretik zihoan zerbait zen ordukoa.
Karraka konpainiarekin lanean nenbilen
zenbait kontutan eta musikaz arduratzea
eskatu zidaten, eta ni oso gustura. Orain, 25
urte gehiago ditugu, baita 25 urte gehiago
ofizio honetan lan egiten, beraz, esperien-
tzia eta urte horietan jasotako jakituriarekin.
Baita ere, 25 urteren ostean errekurtso ho-
beak ditugu gauzak egiteko. Zentzu batean,
omenaldi moduan hartu dugu itzulera hau.
Aurreneko aldikoa orduko Euskal Herriko
errealitateari begiratzeko modu bat zen eta,
gaurkoa, historia hurbilaren irakasgaia be-
zalakoa da, gizartea aldatu egin delako. Ho-
rren ispilu da. Duela 25 urte hainbat zauri-
tan atzamarra sartzen genuen barrea sor-
tzeko, baina horietariko zauri askok oraindik
ere berdin jarraitzen dute.
- Nola hartu du jendeak ‘Bilbao, Bilbao’
berri hau?

Emoziozko harrera izan du musikalak.
Estreinaldia borobila izan zen eta beteta
egon da Arriaga antzokia egunero. Bertan
duela 25 urte antzezlana ikusi zutenak, eu-
ren seme-alabak, lehen ikusi ez eta orain

animatu direnak... bildu dira, eta esan de-
zaket denek egin dutela berdin barre. Ho-
rrek erakusten du orduko eta egungo kontu
asko berdinak direla, egiten diren txisteak
berdinak direla. Lehen esan bezala, zau-
riak berdinak direla. 
- Zer pentsatu zenuen berriz ‘Bilbao, Bil-
bao’ lanaren musikaz arduratzeko deitu
zizutenean?

Asko poztu nintzen, eta emaitza ikusita bi-
ziki pozik nago. Ekainean hasi nintzen lane-
an eta behar handia egin behar izan dut. Par-
titurak berrikusi behar izan ditut, garbitu, egu-
neratu... Oraingo saioak konponketa egune-
ratuak ditu, hori bai, oinarrizko ezaugarriak
galdu barik, baina gaur eguneko soinuarekin.
Bestetik, zera galdetzen nion buruari: zer no-
lako banda behar dut horrelako kabareta egi-
teko? Luxuzko banda bat zalantza barik, izan
ere, gaur egun zuzeneko musika egitea lu-
xua da. Uste dut goi-mailako produktua lortu
dugula, Euskal Herrian egiten den horrelako
lehena. Horrek jendearen inplikazio handia
eskatzen du, eta aktore, zuzendari, argizta-
tzaile... guztiek, neurri handiko inplikazioa
izan dute lanean. Bestetik, kontuan izan be-
har da Arriaga antzokiak eskaintzen dituen
baliabideekin egin dugula lan, beraz, ez ge-

nuen aitzakiarik gauzak gaizki irtetzen bazi-
ren. Erantzunkizun handia genuen.
- Eta zergatik itzulera hau?

2008. urtean Arriagakoek, nolabait esta-
eko, abisua eman zuten ‘Bilbao, Bilbao’-ren
itzulera prestatu nahi zutela, tanteo mo-
duan, eta guk baiezkoa eman genuen. Ho-
rrela, aitzakia bezala, lehen estreinaldiaren
25. urteurrena iritsierarekin Ramon Bareak
musikala berriz prestatzeari ekin zion joan
den apirilean, eta bere asmoa lehen parte-
hartu genuenok orain ere parte-hartzea
zen. Horietatik bik egin dute huts soilik: Pe-
ter Brookekin Parisen lanean diharduen
Cesar Sarachuk eta telesail bat grabatzen
diharduen Alex Angulok. Besteak berdinak
gara, baina 25 urte gehiagorekin.
- Eta 25 urteren ostean lan-talde berdi-
narekin topatzea nolakoa izan da?

Oso polita. Ikuskizunen mundu honetan
gabiltzanak askotan ikusten dugu elkar,
baina badaude batzuk ofizioa utzi dutenak,
beraz, zoragarria izan da hauek berriz ikus-
tea. Ezusteko polita izan da guztia, eta oso
giro ona arnasten da gure artean. Hobe ho-
rrela, bestela jai izango genuke-eta. Lan
egiterako orduan igarri egiten da giro ona
eta publikoak ere igarri egiten du.

‘Bilbao, Bilbao’ ikuskizuna bueltatu da, eta duela 25 urte bezala, 
Fran Lasuen izan da musikaren arduraduna. Arriaga antzokiak
1984ko kalimotxo hatsa hartu du berriro. Hala ere, hau ez da 
musikari eibartarraren oraingo proiektu bakarra, ETB 1 estreinatu 
berri den ‘Bi Gira’ saioan epaile bezala arituko baita.

““OOmmeennaallddii mmoodduuaann
eeggiinn ddaa `̀BBiillbbaaoo,, 
BBiillbbaaoo´́--rreenn iittzzuulleerraa””

FRAN LASUEN, 
musikaria:

`Bilbao, Bilbao´ ikuskizuna orain dela 25 urteko indar berberarekin eszeneratu dute.



...eta kitto! 09/X/16  
694 zkia.

9KALEKO
INKESTA

Aste bi daroia ‘Alakrana’ arrantza-untzixak 
pirata somalien esku eta horrela jarraittuko dau
negoziaziñuak amaitzen ez diran bittartian.
Erreskaterako piratek 4 millioi dólar eskatzen
dabela aipatu da, nahiz eta eurek hori ez 
konfirmatu. Bittartian, arrantzalien famelixak
itxoitia besterik ez dake.

CCRRIISSTTIINNAA LLEETTUURRIIAA

2299 uurrttee
ddiinnaammiizzaattzzaaiilllliiaa

Argi dakat gauza garrantzitsuena
pertsonen bizitza dala, holan, ka-
su honetan arrantzalien bizitza
babestu bihar da, euren bizitza
salbatu. Ezin jake hor botata la-
ga, pertsonak dira eta hori da ga-
rrantzitsuena.

Erreskatia ordaindu
bihar jake piratek  

bahittutako barkueri?
JJUUAANN CCAARRLLOOSS CCAARRRRAASSCCOO

4455 uurrttee
ttoorrnneerruuaa

Nik erreskatia ordainduko neuke,
garrantzitsuena bahittuta dagua-
zen arrantzaliak askatzia dalako.
Euren seguridadia dago jokuan
momentu hauetan eta edozein
prezio ordaindu biharko zan eu-
rak aske lagatzeko.

AANNAA PPAATTRRIICCIIAA CCAARRBBAALLLLOO

2288 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Erreskatia ordaintzia baiño, ni
beste modu batian arrantzaliak
askatzen saiatzen ahaleginduko
nintzateke. Ez dakitt  zelan, pira-
tak indarrez hartu ala zer, baiña
erreskatia ordaindu baiño lehena-
go beste bide batzuk hartzia ego-
kixago ikusten dot.

JJOONN OORRMMAAEETTXXEEAA

5511 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Nik erreskatia ordainduko neban,
izan be, bakotxan bizitza beste
edozer gauzaren gaiñetik dago.
Gaiñera, arrantzalien barkuetan
seguridade gehixago ipiñiko neu-
ke, militarrak edo halakuak. Bes-
tela, arrantzaliak berak metralle-
tekin edo juan biharko lirake.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea
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Gaur goizian, prentsari
azokaren inguruko go-
rabeherak azaldu eta

gero, jarraixan inauguratu dabe
aurtengo azokia Maria Jose Te-
lleria Kultura ziñegotzixak eta
ferixako antolatzailliak. Dato-
zen hamar egunotan liburu zein
diskarik barrixenak izango dira
Untzagako protagonista nagu-
sixenak, bertara gerturatutako
jende guztiarekin batera. 

Euskadiko Liburu Azoken
Batzordeko Asier Muniategik
azaldu deskunez, “urtetik urte-
ra parte hartzen dabenen ze-
rrendan aldaketa gitxi egoten
da, azken aldixan argitaletxe,
banatzaille eta liburudenda
berberak topau geinkez Eibar-
ko azokan. Hiriburuetan egi-
tten dittugun azokak albo bate-
ra lagata, Eibar plazarik one-
netakua da. Beste herri ba-
tzuetan ez bezala, Eibarren
jendiak emoten daben erantzu-

na oso ona izaten da beti. Ho-
rregaittik, Untzagan postu
gehixago ipintzeko tokixa egon
ezkero, seguruenik saltzaille
gehixago animauko litzake
parte hartzera, baiña plazak ez
dau gehixagorako aukerarik
emoten eta, horregaittik, parte-
hartzaillien zerrendari eutsi
egitten detsagu”.

Eibarko zein kanpoko 
partehartzailliak

Untzagako postuetatik buelta
bat emon ezkero, honetxek to-
pauko dittugu aurtengo azokan:
Aierbe (liburudendia, Eibar),
Arriaga (liburudendia, Araba),
Elkar (argitaletxia, Gipuzkoa),
Gure Liburuak (argitaletxia, Na-
farroa), Urretxindorra (liburu-
dendia, Bizkaia), Herriak (bana-
tzaillia, Bizkaia), Ibaizabal (argi-
taletxia, Bizkaia), Zabaltzen

(banatzaillia, Gipuzkoa), Txala-
parta (argitaletxia, Nafarroa),
Ttarttalo (argitaletxia, Gipuz-
koa), Eibarko Udala, Xalbador
(argitaletxia, Nafarroa), Gautegi
(liburudendia, Bizkaia), Elkar
(argitaletxia, Gipuzkoa), Elkar
diskuak (argitaletxia, Gipuzkoa)
eta Munduko Libururik Txikie-
nak (argitaletxia, Peru). 

Azokan topauko dittugun li-
buruak, barriz, momentuan
gehixen saltzen diharduenak di-
ra: euskerazkuen artian Kirmen
Uriberen ‘Bilbao N. York-Bil-
bao’, Toti Martínez de Lezearen
‘Nur’, Unai Elorriagaren ‘Lon-
dres kartoizkoa da’, Joan Mari
Irigoienen ‘Haragiaren gauak
eta egunak’, Karmele Jaioren
‘Musika airean’, Juan Ramon
Makusoren ‘Huntza hezur berri-
tan’, Hedoi Etxarteren ‘Ihes

ederra’ eta Fermin Etxegoienen
‘Autokarabana’ eta gazteleraz,
barriz, Stieg Larssonen ‘La rei-
na en el palacio…’, Isabel Allen-
deren ‘La isla bajo el mar’, Toti
Martínez de Lezearen ‘Perlas
para un collar’, Dan Brownen
‘El símbolo perdido’, Paolo
Giordanoren ‘La soledad de los
números primos’, Herta Mülle-
rren ‘El hombre es un gran fai-
sán en el mundo’, Henning
Mankellen ‘El hombre inquieto’
eta Fermín Goñiren ‘Los sue-
ños de un libertador’. 

Horrez gain, haur eta gazte
literaturak, sukaldaritzak, histo-
rixiak, arteak… euren tartia
izango dabe, aukerako liburue-
kin batera.

Euskal diskagintzan, barriz,
Mikel Urdangarinen ‘Zubia’, Je-
xuxmai Lopetegiren ‘Izar uxu’,
‘Gu Gira’ bildumia, J. M. Bede-
xagarren ‘Auñamendi’, Alos
Quarteten ‘Ttakun’, Ken 7, The
Uskis, Gatibu, Berri Txarrak,
Su Ta Gar eta beste hainbat
erosteko aukeria izango da.

Eibarko Udalaren 
argitalpenak

Azokan urtero parte hartzen
dabenetako bat Eibarko Udala
bera da. Azokari laguntasuna
eskintziaz gain, Udalaren argi-
talpenak, Ego Ibarra batzordia-

Gaur hasi eta hillaren
25era arte, Euskadiko
Liburu Azoken 
Batzordearen eskutik
eta Udalak lagunduta 
Liburu eta Disko azokia
egongo da martxan 
Untzaga plazan, 
udaletxiaren aldian.
Azokak dirauen 
bittartian, goizez
11.00etatik 14.00etara
zabalduko dabe eta
arratsaldez 17.00etatik
21.00etara egunero,
baiña asteburuan ordu
erdi geruago itxiko 
dittue postuak. Urteroko
moduan, parte hartzen
daben saltzailliak 
liburugintza eta musika
munduko azken 
berritasunak 
esku-eskura ipiñiko 
deskuez, %10eko 
deskontuarekin, 
gaiñera. Beraz, 
horrelako eskintzari 
uko egitteko aitzakiarik
ez dago.

GGaauurrttiikk aauurrrreerraa 
UUNNTTZZAAGGAANN

Asun Anguerak barriro be Vicente Ramírez, Alberto Alberdi eta Aitor Errasti izango dittu aldamenian.

LLIIBBUURRUUDDEENNDDAA 
EERRRRAALLDDOOIIAA

LLIIBBUURRUUDDEENNDDAA 
EERRRRAALLDDOOIIAA

GGooiizzeezz ((1111..0000eettaattiikk 1144xxeettaarraa)) eettaa 
aarrrraattssaallddeezz ((1177..0000eettaattiikk 2211..0000xxeettaarraa))

HHiillllaarreenn 2255eerraa aarrttee



renak barne ezagutzera emote-
ko aprobetxatzen dabe urtero-
ko hitzordua. Bestiak beste Ego
Ibarra bilduma osatzen daben
liburuak, Euskera saillekuak eta
beste hainbat eskinduko dittue
Udalaren postuan. Izenburuen
artian barrixenetakua Antxon

Narbaizaren ‘Muguruza aita-se-
meak. Medikuntza eta jakin-mi-
na ikur’ izango da.

Kirmen Uribe hillaren 23an
Bestalde, azokaren aitzaki-

xarekin beti be idazleren bat
etorri jaku herrira urtero, libu-
ruak siñatzera eta irakorle-
erosliekin hartuemon zuzenak
emoten dittuan aukerak apro-
betxatzera. Aurten gure artian
izango dogun idazlia, gaiñera,
lehendikan be aski ezaguna
izatiaz gaiñ azken egunotan
danon ahotan dabil: Espaiñiako
Narratiba Sarixa eskuratu barri
daben Kirmen Uribek datorren
barixakuan, 19.00etatik aurre-
ra, ‘Bilbao N. York-Bilbao’ sari-
tutako nobelia siñatuko dau El-
kar argitaletxiaren postuan.

11GEURE
GAIA
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- Betidanik hartu izan dozu parte azokan?
Bai, ohittura modukua da, urtero aprobetxa-

tzen dot azokia liburudendako eskintza kalera
etaratzeko. Kuriosua izaten da, gaiñera, kalera
etaratzian beti be jende gehixago zelan gertu-
ratzen dan ikustia, dendatik plazara distantzia
oso txikixa izanda be. 
- Urtian zihar dendara juaten jatzun jendia-
ren eta azokara gerturatzen diranen artian
alde haundixa izaten da?

Benetako azterketa egin barik be, intuiziñua-
ri jarraittuta esan leike azokara doian jendiak
modan daguana, irrati-telebistan entzuten di-
ttuan izenburuak billatzen dittuala. Batzuetan
dendan iñork begiratzen ez daben titulo arraro-
ren bat azokara eruan eta arrakasta izaten dau,
gaixa momentuan danon ahotan dabillelako,
adibidez. Edozelan be, liburua erosteko esfor-
tzu bat edo bi bihar dira: dendara etorri eta di-
rua etaratzia, eta azokaren kasuan badirudi es-
fortzu bakarra eskatzen dala. 

- Modak aittatu dittuzu. Zer dago modan az-
ken aldixan?

Ba Millenium trilogixia. Jendiak, orokorrian,
entretenitzen daben liburuak nahi izaten dittu,
harrapatzen zaittuen horretakuak. Ez dittue
nahi izaten pentsatzera bultzatzen zaittuen li-
buruak eta horrek pobretzia eragitten dabela
uste dot. 
- Eta zuk, zein liburu gomendatuko zenduke
oin momentuan?

Sam Savageren ‘Firmin’, gaiñera oin poltsi-
koko ediziñua etara dabe eta oso nobela poli-
tta, goxua, gustura irakortzen dan horretakua
dala begittantzen jata. Personen ezaugarrixak
dittuan arratoi baten istorixua kontatzen dau.

“Liburua erosteko
ahalegin bat edo
bi behar dira”
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- Zertan datza Eibarko Gazte
Lokalen I. Txapelketak?

Bere funtsean lokaletan ba-
tzen diren gazteen artean nola-
baiteko elkartrukaketa eta ha-
rremana lortzea da gure nahia,
euren arteko dinamika bat. Ho-
rretarako, hainbat astetan ze-
har jokoak egingo dira lokal ez-
berdinetan, eta azkenengo
egunean finalak jokatuko dira
jaialdi batean. Hau da, aurretik,
astero-astero jokatutakoa az-
ken egun horretan erabakiko
da, baina horrez gain musika,
beste jolas batzuk, bazkaria
eta ondo pasatzeko aukera
egongo da.
- Zein jokotan arituko dira
parte-hartzaileak?

Normalean lokaletan joka-
tzen diren jokuetan: futbolina,
Play Stationa (Singstar jokoa),
musa eta ping pong-a.
- Zer egin behar da parte har-
tzeko?

Herriko hainbat lokaletan ize-
na emateko orriak ipini ditugu.
Hala ere, interesa daukanak
...eta kitto! Euskara Elkartearen

bulegora joan besterik ez dau-
ka (Urkizu 11, solairuartea) eta
han izena eman. Baldintza ba-
karra 18 urte baino gehiago
izatea da. Lehiaketa irekia da
eta aste batean baten batek
parte hartu ezin badu ere, hu-
rrengo batean parte hartu ahal
izango du. Ez zaizkio inori ate-
ak itxiko.
- Jendea animatu da?

Hainbat lokalek baiezkoa
eman digute eta begitantzen
zaigu oraindik gehiagok eman-
go dutela izena. Gero, lokal ba-
koitzetik jokoetara joango dire-
nen kopurua jakiteke dago, bai-
na gero eta jende gehiago jo-
an, lokal horrek gero eta puntu
gehiago lortuko ditu sariak ja-
sotzeko.
- Eta sariei dagiokionez, zer?

Joko bakoitzeko irabazleek
txapelak jasoko dituzte, baina
lokalek ere berea hartuko dute,
eta horretarako ahalik eta pun-
tu gehien lotu beharko da. Hala
ere, asmoa ondo pasatzea da,
gazteen artean giro ona sor-
tzea.

“Gazteen artean giro ona
sortzea da asmoa”

Eibarko Gazte Lokalen I. Txapelketak datorren barixakuan,

urriak 23 18.30etan, ikusiko du argia. Herriko lokaletako 

gazteak lehiaketa batean bilduko dira hainbat astetan zehar 

hainbat jokotan euren abilezia erakusteko eta, amaieran, 

final handia jokatuko da (jaialdi baten barruan). Lehen 

jokorako izen ematea eguaztenean amaituko da.

GORKA BENGOETXEA, JON ALTUNA, RUBEN
ALBERDI eta PABLO BADIOLA, antolatzaileak:

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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Telefono mugikorrak or-
denagailuen funtzioak
hartzen ari dira azken

sakeleko bertsioetan ikusi dai-
tekeen moduan, baina ez da
erlazioaren alde bakarra, orde-
nagailuek sakeleko telefonoen
funtzioak ere bereganatu di-
tuztelako, batez ere telefonoen
ezaugarri nagusiena: deiak
egitea.

Bat-bateko mezularitza izan
zen aintzindaria PLATO siste-
maren bidez 1970. hamarka-
dan. Horren atzetik UNIX/LI-
NUX-en Talk etorri zen, eta
ICQ-k eraman zuen berehala-
ko mezularitza UNIX/LINUX ez
ziren sistema eragileetara.
Baina teknologien garapena
etengabea da, eta momentu
oro gauzak berrizten doaz. Ho-
rrela, gaur egun, idatzizko ber-
ba bitarteko komunikazioaz
gain, ahozko edo bideozkoa
ere eskaintzen dute mezulari-
tza zerbitzuek.

Badaude mezularitza zerbi-
tzua eskaintzen dituzten pro-
gramak, deiak egitea ahalbide-
tzen dituztenak, bideodeiak
egitea eskaintzen dutenak eta
zerbitzu guzti horiek batera
ekartzen dituztenak. OSCAR
(AIM, ICQ), XMPP (Jabber),
IRC, MSNP (Windows Live
Messenger) eta Skype dira,
beste askoren artean, bat-ba-
teko mezularitza zerbitzua es-
kaintzen dituzten protokoloak.
Horiez guztiez gain, edo hobe-
to esanda, horiek guztiak ba-
tuz, badaude protokolo ezber-
dinak jasaten dituzten progra-
mak, Pidgin edo Trillian kasu.

Telefonoetara deiak
Mezularitza zerbitzu erabi-

lienak hauek dira: AOL Instant
Messenger, ICQ, MSN Mes-
senger, Yahoo! Messenger,
Windows Messenger, Google
Talk eta Skype. Pertsona ba-
koitza bere kontaktuekin ida-
tziz, ahots bitartez edo bideo
bitartez komunikatu daiteke
programa hauen bitartez, bai-
na Skypek, adibidez, beste
zerbitzu bat gehiago eskain-
tzen du: telefonoetara dei egi-

tea. Kuota bat ordainduta edo-
zein telefono zenbakira deitze-
ko aukera eskaintzen du; izan
ere, beste programekin  orde-
nagailutik ordenagailura deitu
daiteke soilik, kontaktu batetik
beste kontaktura (ezin da
onartu ez zaituen kontaktuari
dei egin).

Gero eta jende gehiagok
erabiltzen ditu internetek es-
kaintzen dituen zerbitzu
hauek; izan ere, dirua aurrez-
ten da internet bidez berba
eginez telefonotik baino. Me-
zularitza zerbitzuak erabiltze-
ko ez da inolako kuotarik or-
daindu behar, zerbitzu bere-
zietarako soilik; beraz, ordena-
gailua, bere mantenimendua,
elektrizitatea eta interneteko
tarifa egongo lirateke gastuen
artean, besterik ez.

Aukerak, lehen aipatu beza-
la, anitzak dira, eta programek
antzerako zerbitzuak eskain-
tzen badituzte ere, bakoitzak
bere berezitasunak ditu (proto-
kolo ezberdinak, sistema era-
gile ezberdinentzat prestatuak
badira…). Horrela, pertsonen
artean komunikatzeko interne-
tez baliatu nahi duenak bada-
ki, egin klik eta aukeratu!

Pertsonen arteko 
komunikazioan 

etengabe ematen dira
aurrerapausoak 
(modu egokian 

erabiltzen badira, 
behintzat). Anitzak 

dira pertsonak 
komunikatzeko 

erabiltzen dituzten 
modu eta aukerak. 

Horietariko bat internet
sarea da, eta Skype 
eta Msn Messenger 
dira, besteak beste, 

horren adibide.

GAZTE
KITTO

INTERNETetik BERBETAN

...eta kitto! 09/X/16  
694 zkia.

Badaude mezularitza
zerbitzua eskaintzen
dituzten programak,

deiak egitea
ahalbidetzen
dituztenak,

bideodeiak egitea
eskaintzen dutenak
eta zerbitzu guzti

horiek batera
ekartzen dituztenak.

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk
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HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKO
TRATAMENDUAK
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Lehenik eta behin, jakin dezagun hezurrak bizirik dauden ehunak
direla; berritze prozesu iraunkorrean dihardute, ehun hori eratzen
eta  apurtzen diharduten zelulaz osatuak.

Horretarako, hainbat substantzia behar dituzte; batez ere, elikagaiekin
lotuta dauden kaltzioa eta bitamina D (kaltzioa xurgatzea edo absortzioa
eta erabilera hobetzen duen bitamina da).
Hezur berritze prozesu horretan desoreka gertatzen denean, bai hezurra
ez delako behar den bezala osatzen edo hezurra behar den baino
gehiago apurtzen delako (edo biak batera), osteoporosia agertzen da;
hau da, hezurraren egitura ez da behar den bezain sendoa eta horrek haustura arriskua dakar; hezur ahulezi horrek
minik ematen ez duenez, normalean osteoporosiaren lehenengo sintoma hezur apurtzea izaten da.
Hezur masa haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztaroan handitzen joaten da; 30-40. hamarkadan pikua heltzen da eta,
hortik aurrera, urteak joan ahala, pixkanaka jaisten doa. Emakumeetan, menopausia prozesuarekin batera, estrogeno
tasa murrizten denez, hezur masa jaitsiera hori azkarragoa da.
Urteak ezinbestean aurrera doazenez, osasuntsu bizi izateko gure esku dauden neurriak hartu beharko genituzke
prebentzio gisa: elikadura egokia eta orekatua (egunean 1000 g. kaltzio, gutxienez), ohiko ariketa fisikoa eta alkohola
eta tabakoa alde batera lagatzea. Osteoporosiari aurre egiteko metodo onena prebentzioa da.

f|Ää|t mâÄâtzt

zâÜx xá~â
OSTEOPOROSIA

Helduen gaixotasunek umeengan izan duten hazkuntzak alarmak piztu ditu
kontsultetan. Jakitunen aburuz fenomenoa hasi egin berri da eta gertatuta-
koa icebergaren punta bakarrik da. 9 eta 14 urte bitarteko umeak hiperten-
tsio arterial eta II. motako diabetesakin diagnostikatu dira, heldutasunari lo-
tutako gaixotasunak. Lipidoen aldaketak ere hazten doaz, umeak gaixo kro-
nikoak bihurtuz. Horrekin batera, loditasun kasuak ere gora doaz, XXI. men-
deko osasun izurria. Hau ez da gainpisu arazoa soilik, bizi-kalitatea murriztu
eta heriotza goiztiarra ekarri ahal dituelako baita ere, batez ere loditasun ho-
ri haurtzaroan nabarmentzen bada. Horrela, ume gaixo bat arazo bat bada ere, bere gaitzaren efektuak
heldu gazteak direnean azaleratuko dira. Loditasuna ez da elikatze txarraren ondorioa soilik, bizimodu se-
dentarioak ere bere garrantzia duelako. Garrantzi handia. Badago, gainera, beste arazo bat; izan ere,
umeetan agertzen diren helduen gaixotasun hauek ez daukate tratamendu espezifikorik. Espezialistek dio-
tenez, ez dago farmakorik, umeengan inoiz ez direlako frogatu.

HELDUEN 
GAIXOTASUNAK
UMEENGAN 
GORA
DOAZ

ANTSIETATEA ETA ESTRESA
TXANPON BERAREN AURPEGIAK DIRA

ZELAN JOKATU 
BEHAR DA
BIHARAMUNEKO 
PILULAREKINFamilia eta lanarekin zerikusia duten estres eta

antsietatea dira komunitate zientifikoa gehien
kezkatzen dutenak. Hauek biek gizarte-kostu eta
gaigabezia kontuetan gizarte-karga handia dara-
mate. Izan ere, populazioaren %25-40 ak bere bi-
zitzan zehar antsietate pasarte bat izaten du. Antsietate
asaldurak dira populazioaren artean gehien gertatzen diren
gaixotasun psikiatrikoak. Txanpon beraren aurpegi biak di-
ra estresa eta antsietatea: antsietatea estresaren alderdi
psikologikoa da, eta estresa antsietatearen alderdi biologi-
koa. Antsietate eta estresak, normalean, bere inguruneare-
kin interakzionatzen usten diote gaixoari, baina hauek pato-
logiko bihurtzean sufimendua, egunerokotasuna aurrera
eraman ezina, eta bere buruaz beste egitearen arriskuaren

eta adikzioetan erortzearen
gorakada ekartzen dute.
Zentzu horretan, familia eta
lanari lotutako estrés eta
antsietateak dira adituei
gehien kezkatzen dietenak.

Biharamuneko pilula errezeta
gabe eskuragai dago farma-
zietan. Neurri honekin, Go-
bernuak pilula lortzea erreztu
nahi du babes gabeko sexu harremanak egin edo antisor-
gailuak huts egin duten larrialdi kasuetan. Hori bai, Osasun
Ministerioak azpimarratzen du pilula ez dela antisorgailu

metodo ohiko bezala erabili behar.
Gainera, pilularen erabilera egokia
egiteko material informatiboa banatu-
ko da. Neurri honekin espero ez diren
haurdunaldiak ekiditea espero du
Osasun Ministerioak. Orain arte fami-
lia planifikazio zentroetan eskura zite-
keen pilula, baina neurri berriarekin
emakume guztiei pilula lortzeko auke-

ra errezten da, harreman sexuala izan eta lehen 72 ordue-
tan hartu behar delako. Egokiena harreman sexuala eduki
eta ahalik eta azkarren hartzea da, denbora aurrera joan
ahala bere eragina gero eta murritzagoa delako.

RR
RR

RR
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Mendi-bueltak eta txan-
goak ardura handiz
prestatzen dituzte gure

herriko Klub Deportibokoek;
astean zehar mendi batzorde-
koek zelan egiten duten lan
ikustea modukorik ez dago.
Baina oraingoa ia urtebete da-
ramatzate prestatzen: “Iazti-
kan, azarotik gagoz saltsetan
hasita”, diote antolatzaileek.
Beste guztia antolatuta, egural-
diaz daude arduratuta -“gure
eskutik kanpo baitago hori”-;
hala ere, aurrikuspenak onak
dira eta badirudi eguraldia la-
gun izango dutela domekan. 

Aurreko denboraldiaren
amaiera eta berriaren hasiera
batuko dira Gipuzkoako Mendi-
zale Federazioak, Foru Aldun-
diak eta Gipuzkoa Kirolak-ek
bultzatutako domekako ekital-
dian. Iaz egindakoaren fruituak
jasoko dituzte 8tik 14 urtera ar-
teko probintzia osoko mendizale
gazteek Arraten: “Azken urtean
Euskal Herriko lau mendigain,
ibilbide motzeko zidor bi eta ibi-
laldi neurtu bat egindakoak dira
diploma jasoko dutenak”. Eta
hori da ere 2010eko ekainaren
9rako egin beharko dutena da-
torren urteko saria jasotzeko.

Mendizale uholdea
Giroa izango da domeka goi-

zean gure inguruko mendietan.
Horretarako garbitu baitituzte

mendi bideak (“pausu bat itxita
zegoen eta pinu batzurekin
moztuta beste bat, udal briga-
dakoek garbitu dituenak”) eta
baita seinaleztatu ere. Arratetik
09.00etan irtengo dute, Kala-
muako gainera heltzeko as-
moz, eta eguerdi aldera bertara
bueltatuko dira, ondoren diplo-
men banaketari ekiteko. Zortzi
kilometro eta erdiko haurren
ibilbidea egingo dute, “hama-
rretakoa tartean, bi ordu eta er-
dian, hiru ordu inguruan egite-
koa; eguerdian, behintzat,
amaitzekoa”. Deportiboko an-
tolatzaileek  ez dute nahi izan
ibilbidea Arrate barrutik egitea,
“ezta errepiderik zapaltzerik
ere”. Horregatik, Arratetik esku-
mara joko dute, Krabelin gaine-
ra, barrutik; gero, Akondia azpi-
tik Garagoitxiko Txabolaraino
joango dira, hamarretakoa har-
tu eta, Azketatik, Arratera buel-
tatzeko. Helduentzako bide al-

ternatiboa zeozer luzeagoa
izango da: “San Ildefonso san-
tutxua ezagutzera bidaliko ditu-
gu”, dioskue Deporrekoek.  

Iazko edizioan 980 neska-
mutil eta 600 heldu bildu ziren
Orion. Eurekin egon ginenean,
antolatzaileek (35 bat lagun jar-
dun dute guztia prestatzen)
oraindik ez zekiten aurten zen-
bat bilduko diren Arraten: “Hori
bai, Eibarko zortzi ikas zentro-
ko jendea izango da eta finalis-
tak, Eibarren bakarrik, 80 dira”.
Eta, eskola talde bakoitzean,
hamar umeko arduradun bat jo-

ango da. Atzorako Klub Depor-
tiboan buletina beteta aurkeztu
ez dutenak ezingo dute, sari
banaketarekin batera, zozketa-
tuko diren oparirik jaso. Ezta
Klub Deportibokoek prestatuta-
ko ibilbidetik joan, “alternatibo-
tik jo beharko baitute”.

Autoak Olabera
Goiz osoan ezingo da Arrate-

ra autoarekin sartu eta Olabe
erabiliko da autoak aparkatze-

ko; horregatik, antolatzaileek
barkamena eskatu nahi die kal-
tetuak izan daitezkeenei. Arrate-
ko zelaian, bestalde, parte-har-
tzea baieztatu ahal izango dute
aurrez inskripzioa egina dute-
nek. Mendia ez zikintzeaz ere
arduratu dira antolatzaileak eta
mendizale bakoitzari “bere mo-
txila eramatea” eskatzen zaio.

Mendizaleendako egun
berezia izango da 
etzikoa gure herrian, 
eskolarteko mendi
lehiaketako Finalistaren
Eguna egingo baita
Arraten. Txandaka, herri
batetik bestera aldatzen
doan Egunaren 
antolaketa Eibarko Klub
Deportiboari egokitu
zaio oraingoan, 
Eibarren lehenengo 
aldiz egingo den 
ekitaldia prestatzea.
Mendi ibilaldia eta 
diplomen banaketa
izango dira Gipuzkoa
osoko mendizaleak 
bisitatuko gaituzten
egunaren ardatzak.

GGiippuuzzkkooaakkoo FFiinnaalliissttaarreenn
EEgguunnaa AArrrraatteenn

ESKOLARTEKO XXII. MENDI LEHIAKETAREN DIPLOMAK BANATUKO DIRA DOMEKAN

Klub deportiboarekin azken urteotan egindako mendi ibilaldietako irudiak.
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IPURUA GIMNASIA ERRITMI-
KAKO TALDEAK BIKAIN
JARDUN ZUEN ZARAGOZAN
jokatutako taldekako Virgen del
Pilar torneoan. Berau irabazte-
az gain, 1. mailako onenak izan
ziren eibartarrak, 3. postua es-
kuratu zuten seniorretan eta
5.ak izan ziren infantil mailan.
Denboraldiko lehen lehiaketa
arrakastatsuaren ondoren, Ipu-
ruan jokatu beharreko Gipuzko-
ako taldekako txapelketa izan-
go dute bigarren erronkatzat.

CUTURA ANAIEN ARTEKO
NORGEHIAGOKA IZANGO
DA BESTE BEHIN, ORAIN-
GOAN GRANOLLERSEN. Da-
vor-ek Granollerseko goleatzai-
le nagusia izaten jarraitzen du
Kataluniako taldean, baina Da-
libor anai nagusia ez da atzean
geratzen eta Arratekoak, joko
antolatzaile titularra izateaz
gain, Eibarko taldeko golea-
tzaile nagusietakoa dugu, Törö
eta Redeirekin batera. Azken
hau etxean geratu da oraingo-
an, min hartu baitzuen Ciudad
Realen aurka Ipuruan jokatuta-
ko partiduan. Gaurko lehia
20.45etan hasiko da Palau
D’Sporten eta ez da erraza
izango inorendako, katalunia-
rrak behartuago dauden arren
puntuak lortzera.

1. Nazional mailako taldeak
gol bakarrarengatik galdu zuen
Atarrabian Beti Onak-ekin (26-
25) eta sailkapeneko erdialde-
an dago kokatuta; bihar Colin-
dres azken sailkatua jasoko du
Ipuruan 19.00etatik aurrera.
Gazteagoen mailetara jaitsita,
Euskal Ligako jubenilek eta ka-
deteek akatsik gabeko bideari
jarraitzen diote eta garaile izan
ziren Errenterian bertako
Ereintzaren aurka jokatutako
azken jardunaldian: 26-42 ju-
beniletan eta 20-35 kadetee-
tan. Asteburu hau garrantzi-
tsua izango da azken sailkape-
nari begira, talde batek zein
besteak denboraldiko nor-
gehiagoka garrantzitsuena
izan daitekeenari egin beharko
baitiote aurre: Irungo Bidasoa

izango dute bisitari domeka
goizean (kadeteen arteko par-
tidua 10.30etan eta jubenilena
12.00etan).

Arratek gaur bertan jokatuko du Granollersen

Gimnasten lehen
garaipenak

GURE HERRIKO SASKIBALOI TALDE BIEK
IPURUA KIROLDEGIAN hasiko dute denboraldi
berria asteburu honetan: Baloncesto Eibar-ek
(babeslerik ez du oraindik) Oñatiko Aloña Mendi

hartuko du bihar arratsaldean,
16.30etan hasita; eta, partidu hori
amaituta, 18.00etatik aurrera, Katu
Kalek Elgoibarko Gabi Jatetxearen
aurka jardungo du kantxa berean. Tal-
de biak Gipuzkoako seniorretako II.
multzoan jardungo dute, aurrez aipa-
tutako taldeekin eta Soraluze B eta
Mondragon Unibertsitatearekin bate-

ra. Territorial maila horretan, dena dela, 30 talde
daude, sei taldez osatutako bost multzotan bana-
tuta; multzo bakoitzeko lehenengo biak hurrengo
fasean igoerako hiru postuen bila lehiatuko dute. 

Saskibaloi taldeen
denboraldi
estreinaldia
bihar Ipuruan

3. MAILAKO AZKEN POSTUA LAGA DU EIBAR
KE-KO BIGARREN TALDEAK herenegun Unben
eskuratutako denboraldiko lehenengo garaipenari
esker. Orain arte jokatutakoen partidu onena eskaini
zuten Iturberen mutilek eta Amorebieta mailako talde
indartsuenaren gainetik pasa ziren. Eibartarren go-
lak Verak eta Abaroak eskuratu zituzten eta, emaitza
horrekin, Salvatierra laga dute atzean eibartarrek,
Lagun Onak harrapatu, Retuerto puntu bakarrera
dute eta Laudio, Santurtzi eta Portugalete bira aurki-
tzen dira.

Eibar B-ren lehen garaipena

Redei baja garrantzitsua izango da 
Granollersen jokatu beharreko partidurako.

Iturberen taldea merezitako puntuak jasotzen hasi da.

Baloncesto Eibar taldearekin aurredenboraldia egin duten jokalariak.

ASTELENA KATEDRALAK
ATZERATU EGIN DU DENBO-
RALDI BERRIAREN HASIE-
RA bezperan Eibar Kantuan edi-
zio berria izango delako. Hasie-
ran hilaren 18rako zegoen iraga-
rrita pelota profesionalerako le-
henengo jardunaldia, lau eta er-
diko buruz-buruko txapelketako
Xala eta Saralegiren arteko parti-
dua tartean zela, baina azkene-
an Donostiara eraman dute jaial-
dia (Zarautzeko frontoian bertso
txapelketako jaialdia dago). 

Astelena frontoiko
denboraldia
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EIBAR KE-K JARRAIAN ETXEAN JOKATUTA-
KO PARTIDUETAKO BERE BOSGARREN GA-
RAIPENA BILATUKO DU domekan, modu horre-
tan denboraldi honetako plenoarekin jarraitu ahal
izateko. Domekan Izarran lortutako garaipenare-
kin, aurrerapausu garrantzitsua emango leuke hi-
ru puntu hauek eskuratuz eta, sailkapeneko one-
nekin jarraitzeko aukera paregabeari muzin egin
barik, lidergoa ere esku-eskura izan dezake.

Eskozia La Brava peñakoek, eguna aprobe-
txatuz, txosna zabalduko dute goizeko
11.30etan eta 15.00ak arte, gutxi gorabehera,
zabalik izango dute Untzagan. Bertan txorizo
pintxoak eta edariak salduko dira eta bertan ze-
ozer erosten duten guztiek 14.30etan egingo
den zozketan sartuko dira; zozketa horretan, tal-
dearen entrenamendurako kamiseta eta suda-

dera bana, jokalariek sinatutako baloia eta bu-
fanda izango dira eskuragai.

HIRU-TXIRLO BOLA TXAPELKETA-
REN XX. EDIZIOA ABIATUKO DA
BIHAR, arratsaldeko 17.00etan hasita,
Elgoibarko San Miguel bolatokian. Hu-
rrengo hiru zapatuetan jarraipena izango
duen Euskadiko txapelketa hau guztira
lau jardunalditan jokatuko da: Etxebarria-
ko Barinagan jokatuko dute hilaren 24an,
hilaren azken egunean Soraluzeko San
Andresen eta azaroaren 7an Mallabiako
Goittan. Edozer gertatuta ere, gure herri-
ko Asola-Berri bolatokia izango da ordez-
koa edozein kasutan. Jardunaldi bakoi-
tzaren irabazleak 65 euro jasoko ditu eta
sailkapeneko lehenengo seiak izango
dute saria.

Euskadiko hiru-txirlo 
txapelketa, bihar hasita

Eibar-Lemoa domekan 17.00etan hasita

ERMUTARRAK XAKE TALDEAREN 25.
URTEURRENEAN  izan dira Klub Deporti-
boko bederatzi ordezkari (Jon Arana, Julen
Egurrola, Emilio Freire, Haritz Garro, Julen
Garro, Mikel Larreategi, Manuel López, Edu
Olabe eta Diego Olmo) eta, xake torneo be-

rezi horretan,
Arana 3. pos-
tuan geratu zen
azkenean, Ivan
Muñóz eta Luis
Olaizolaren
atzetik

Arana xakelaria 
hirugarrena Ermuan

ZUBIA DELA-ETA, AZKEN
ASTEBURUAN PARTIDURIK
EGON EZ BADA ERE, orain-
goan berriro helduko dio Ligari
gure herriko foball-zaletuen tor-
neoak. Jardunaldi honetako par-
tiduak honakoak izango dira: za-
patuan, 09.00etan, Durango-
Tankemans eta JoseAutos-Tec-
nografik (azken hau goiko ze-
laian); 10.30etan, Sporting-Txo-
ko; eta 12.00etan, Sinesponsor-
C.Dental. Domekan, bestalde,
beste hiru partiduak jokatuko di-
ra: Esmorga-EzDok, 09.00etan;
Caserío-Alkideba, 10.30etan;
eta KOX-Areto, 12.00etan.

Jardunaldi berria
foball zaletuan

GERMAN GONZALEZEK ETA CARLOS PADILLAK BERTAN BEHERA LAGA BEHAR
IZAN ZUTEN Portugalgo auto historikoen rallya, izen handiko proba horretako bigarren
etapan sutea piztekotan izan baitzen euren Lancia Beta Montecarlon. Hasiera nahiko ona
izan zuten eibartarrak eta kanariarrak, lehenengo jardunaldiaren amaieran sailkapeneko
8. postuan baitzeuden. Proba laga behar izan arte, baldintza gogorretan jokatu zen las-
terketa, bai meteorologiari dagokionez, baita ere tramoak oso azkarrak eta apurtzeko
arriskuarekin jokatu zirelako.

Portugalgo rallyan ezin

Viadero entrenatzaileak eta bere laguntzaileek orain arte hobeto 
asmatu dute taldearen jokoarekin bigarren zatietan. 

Asola-Berrikoa izango da ordezko bolatokia Euskadiko
txapelketa honetan.  / LEIRE ITURBE ATE JOKA DUGU AZAROAREN 8-AN JOKA-

TUKO DEN proba entzutetsu hori eta, urtero lez,
autobusa antolatu dute  Eibartik haraino joateko
maratoi erdian parte hartzera. Autobusak goize-
ko 08.15etan irtengo du Ego-Gaineko autobus
geltokitik. Txartelak Askasibar Intersport kirol-
dendan hartu daitezke, 10 eurotan, eta 55 plaza-
rako tokia egongo da.

Autobusa Behobia-Donostia
lasterketarako
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DATORREN ASTEKO BARI-
XAKUAN, HILAREN 23-AN
ABIATUKO DA XVII. MUSI-
KALDIA, EIBARKO UDALAK
ETA ERRABAL JAZZEK AN-
TOLATUTAKO EMANALDIA-
REKIN: Miguel Salvador Project
izenburuko kontzertua Coliseo-
an izango da, 20.30etan eta sa-
rrerak 5 euro balio du. Musikal-
dian ez ezik, Errabal Jazz pro-
gramaren barruan dago Salva-
dor gitarrajolearen emanaldia.

Jazz estilotik aldenduta, bes-
te lau emanaldik osatuko dute
aurtengo Musikaldiaren pro-
gramazioa. Eibarko Udalak,
Hezkuntza Esparruak eta Tolo-
sako Ekinbide Etxeak lau abes-
batzaren kontzertuak ekarriko
dizkigute Coliseoraino. Hilaren
26an Txekiar Errepublikatik
etorritako Ondrásek Czek Chil-
drens Choir umeen abesbatzak

eskainiko du kontzertua. Azken
40 urteotan abesbatza honek
lotura oso estua izan du Novy
Jicin herrialdeko bizitza kultural
eta musikalarekin. Txekiar tele-
bistarentzat haurrentzako mu-
sika saioak antolatu eta sei CD
grabatu ditu. 

Hilaren 26an Peiyang Cho-
rus (Txina) umeen abesbatza,
Txinan dauden kamarako
abesbatzen artean ospetsue-
netako baten txanda izango da.
Hurrengo egunean, berriz, Ka-
taluniako Cor Infantil San Cu-
gat izango da protagonista. Eta
programa biribiltzeko, Eslove-
niako Mixed Chamber Choir
Krog sari garrantzitsuak esku-
ratu dituen abesbatzaren ema-
naldia izango da. Kontzertu
guztiak 20.00etan izango dira
eta bakoitzerako sarrerak 3 eu-
rotan egongo dira salgai.

Lau abesbatza XVII. Musikaldian

- Nolako ikuskizuna izango
da kontzertua?

Urtarrilean grabatutako dis-
koari errepasoa emango dio-
gu, abesti berri batekin; izan
ere, bigarren diskoa izan dai-
tekeenerako abesti berriak
eskaintzen ditugu azken al-
dian. Zuzeneko abestiek ku-
tsu ezberdina dute diskoare-
kin alderatuz. Abesti irekiak
dira, beraz, berritasunak di-
tuzte zuzenean interpretatze-
rakoan.
- Miguel Salvador Project
izena darama taldeak. Ber-
tan Euskal Herriko jazz mu-
sikaren erreferente nagusie-
tariko batzuk batzen zarete.
Nola sortu zen taldea?

Hurbileko jendearekin sortu
nuen taldea. Musikari bakoi-
tzarekin istorio bat izan dut
eta den-denekin oso erlazio
ona daukat. Gonzalo Tejada
eta Iñaki Salvadorrekin, adibi-
dez, eman nituen lehen pau-
soak jazz munduan eta
proiektua azaltzean pozik par-
te hartuko zutela esan zida-
ten. Elkarrekin ibilitakoak gara
denak eta proiektu honetan
elkartu gara. Familia txiki ba-
ten modukoa da gurea.
2008ko udan, abestiak amaitu
bezain laster, eurekin kontak-
tuan jarri eta kontzertuak es-
kaintzen hasi ginen.

- Nor da Miguel Salvador?
Gauza asko eta gutxi, aldi

berean. Denetarik egin dut
musika munduan: funka, dan-
tzarako musika, jazz purua…
Ez da lehen aldia horrelako
jauzi bat egiten dudana. Nahiz
eta armonia edo akorde ez-
berdinetako abestiak landu,
euren artean zentzua bilatzen
ahalegindu naiz. Diskoa ez da
‘ni’ %100ean, baina badauka
ni naizenaren zati handi bat.
Urtetan ikasitakoari fidela iza-
ten saiatu naiz, baina beti ge-
ratzen dira hainbat gauza
kanpoan.
- Udan zehar hainbat kon-
tzertu eskaini dituzue, eta
zuen abestiek mugak gain-
ditu eta Eskoziako irrati-
emisoretara iritsi dira.

Harrituta geratu nintzen
esan zidatenean. Badirudi gu-
re kontzerturen batean nor-
baitek grabatu egin gintuela
eta grabatutakoa Eskoziako
irrati-emisora batean ipini zu-
tela. Interneten begiratu behar
izan nuen egia zela sinesteko.
Egia esan, ez nuen grabatu
gintuena ezagutu, eta gusta-
tuko litzaidake berarekin ber-
ba egin eta eskerrak ematea.
Gauzak egitetik hauek gusta-
tzera aldea dago, beraz, poz-
garria da egindakoa jendeari
gustatu zaiola jakitea.

“Ikasitakoari fidela
izaten saiatu naiz”

XXVVIIII.. MMuussiikkaallddiiaakk mmuunndduu oossookkoo kkoorruuaakk jjaassookkoo ddiittuu
aauurrtteennggoo eeddiizziiooaann eerree,, bbaaiinnaa hhaauueekk eesszzeennaattookkiirraa
iiggoo aauurrrreettiikk MMiigguueell SSaallvvaaddoorr PPrroojjeecctteenn jjaazzzzaakk iizzaannggoo
dduu pprroottaaggoonniissmmooaa.. EErrrraabbaall JJaazzzzeenn bbaarrrruuaann ttaallddee
aarrrraakkaassttaattssuu hhoonneekk kkoonnttzzeerrttuuaa eesskkaaiinniikkoo dduu uurrrriiaarreenn
2233aann CCoolliisseeooaann,, 2200..3300eettaann ((55 eeuurroo))..

MIGUEL SALVADOR, musikaria:

Txekiako Ondrásek 
Czek Childrens Choir.

Txinako 
Peiyang Chorus.
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GAUR ILUNTZEAN, 20.30-ETAN, EKINGO DIO
COLISEO ANTZOKIAK IKASTURTE HONETA-
KO ANTZERKI SASOIARI, kalitatezko antzezlan
batekin, bere euskerazko bertsioan: Edward Al-
bee-ren ‘Ahuntza edo nor da Silvia?’. Txalo Pro-
dukzioak taldearen eskutik ailegatuko zaigu “ko-
media sendo eta tragedia hunkigarri hau”. Carlos
Zabalak zuzendua, testua euskararatzearen ar-
duraduna Julia Marin izan da. Gaur taularatuko
duten istorioko pertsonaien azalean ipiniko diren
aktoreak, berriz, euskal antzerkigintzan aski eza-
gunak diren Ramon Agirre, Ane Gabarain, Asier
Hormaza eta Asier Oruesagasti dira. Sarrerak 10
euro balio du eta antzezlana hasi aurretik, Colise-
oko lehiatilan bertan erosteko aukera izango da.

laburrak
TTXXIISSTTUULLAARRIIEENN KKOONNTTZZEERRTTUUAA
Usartza Txistulari 
Bandakoek ohiko martxari
helduko diote eta domeka
eguerdian kontzertua 
eskainiko dute. 12.30etatik
aurrera Untzagan entzungai
izango diren piezak 
egunerako propio 
aukeratutakoak izango 
dira.

BBIIOODDAANNTTZZAA
Urkiko Arrateko Andra Mari
ikastetxeko gimansioan
biodantza klase irekia 
eskainiko dute hilaren
29an, 19.00etatik
21.00etara. Nahi duen 
guztiak har dezake parte
klasean, 10 euro 
ordainduta. Edozein 
argibide nahi izanez gero,
edo izena emateko,
660084734 telefono 
zenbakira deitu daiteke
(Asun).

MMAAKKRROOLLEEHHIIAAKKEETTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAANN
Errota Gaztelekuak, urtero
bezala, Makrolehiaketa 
antolatu du. Izen-ematea
domekan (hilak 18) 
zabalduko dute eta hilaren
25era arte egongo da 
horretarako aukera, 
Gaztelekuan bertan. 
Lehiaketa, berriz, urriaren
30ean hasiko da. 
Lehiaketan izena 
ematen duten taldeek 
(taldeak hiru lagunez 
osatuko dira aurten) bost
proba gainditu beharko 
dituzte: tortila-lehiaketa,
Kalamuako Parlamentua,
karetak…

Txalo antzerki taldeak irekiko du ikasturtea Coliseoan

KARMEN KALEKO KZGUNEAK HILERO ES-
KAINTZEN DITU INFORMATIKAN TREBA-
TZEKO IKASTAROAK, DOAN. Gaiei dagokio-
nez, oso eskaintza zabala dago (Blogger, Sare
Sozialak, Wikipedia, Google Tresnak, Skype,
Youtube…). Horrez gain, IT Txartela eskuratze-
ko probak egiteko zein administrazioarekin lotu-
tako tramiteak nola egin ikasteko aukera ere ba-
dago. Eskaintza osoaren berri izateko zein ize-
na emateko astelehenetik barixakura, 09.00eta-
tik 13.00etara eta 16.00etatik 20.00etara aurki-
tuko duzue zabalik Kzgunea. 

Doaneko ikastaroak Karmen kaleko Kzgunean

Ane Gabarain eta Ramon Agirre, lanaren protagonista nagusiak.

UDAN ATSEDEN HARTU ETA
GERO, DOMEKAN, HILAREN
18-AN UMEENDAKO ZINE
EMANALDIAK ITZULIKO DI-
RA AMAÑA KULTUR ARETO-
RA, Pedro Zelaia kultura ba-
tzordeak aditzera eman due-
nez. Emanaldiak domeka arra-
tsaldeetan izango dira, 17.00-
etan eta sarreraren prezioari
ere eutsi egin diote (2’80 eu-

ro). Denboraldiari ekiteko au-
keratu duten pelikula marrazki
bizidunetako bat da: ‘Up’ (Dis-
ney-ko Pixar estudioak ekoiz-
tutako produkzioa). Datorren
asterako, berriz, ‘La montaña
embrujada’ ematea aurreikus-
ten dute. Zine emanaldi hauek
Amaña kultur aretoan ematen
hasi zirela laster 32 urte bete-
ko dira. 

Umeendako zinea Amañara bueltan

ARRATE KULTUR ELKARTEAK URRIAREN 20-RA ARTE
HARTUKO DU Klemente M. Corredera argazkilari bergara-
rraren lanen erakusketa. Asteburuan 12.00etatik 14.00etatik
eta 19.00etatik 21.00etara ikus daitezke argazkiak eta aste-
gunetan, berriz, 19.00etatik 21.00etara.

Klemente M. Correderaren 
argazkiak Topalekuan



09/X/16  ...eta kitto!
694 zkia.

KULTURA22

DEPARKEL DEBABARRENA
PARKINSON ELKARTEAK
ANTOLATUTA ETA EIBARKO
UDALAREN LAGUNTZARE-
KIN, bihar gauean, 22.30etatik
aurrera Eibar Kantuan jaialdia-
ren edizio berri bat, zazpigarre-
na ospatuko da Astelena fron-
toian. Kartela osatzen duten
taldeei begira, honezkero jaial-
dian aurretik parte hartu izan
dutenak daude: Ventos de
Saudade, Los Puma, Duo Pla-
entxi, Los Camperos, Mikel Ur-
kola eta Voces y Cuerdas. Eu-
rekin batera Goruntz abesba-
tzak jardungo du lehenengoz.
Abesbatzako ordezkariek azal-
du digutenez, “biharko emanal-
dian gure ohiko estilotik alden-
du eta, hainbatek euskeraz
abestutako kantak faltan soma-
tzen dituztela-eta, ‘Txoria txori’
(Mikel Laboa) eta ‘Maite’ (P.
Sorozabal) eskainiko ditugu”.
‘En mi viejo San Juan’ piezare-
kin, berriz, jaialdiaren ezaugarri
nagusia den Hego Amerikako

estiloarekin bat egingo dutela
aurreratu digute. 

Sarrerak 15 eurotan daude
salgai (Pub York, Casino Artista
Eibarrés, José Luis kafetegia,
Iturri taberna, Agirre elektra-
denda, Juanito taberna, Agi-
ñaspi, Sayoa, Egoki, Zubi-Gain
eta Ongi Etorri). 

Borja Rodríguez eta Ana
Merche Martínezek aurkeztuta-
ko jaialdian Jesús Mari Bilbao
‘Bilbo’ zenari omenaldia egingo
diote, talde guztiek batera ‘Ei-
barko Herria’ abestuta. 

Sarreren salmentarekin lor-
tutako dirua Deparkel elkartea-
rentzat izango da, urte osoan

eskaintzen duen laguntza eta
bestelako zerbitzuekin aurrera
egiteko aukera izan dezan. Ho-
rrez gain, Nestor Basterretxeak
elkarteari emandako litografia-
ren lau aleren zozketa egingo
dute, kontzertua aitzakiatzat
hartuta.

Eibar Kantuan
bihar Astelena
frontoian

Goruntz Abesbatza izango da Eibar Kantua edizio honetako berritasunetako bat.

MANDIOLA LAGUNTALDEAK ANTOLATUTA, GAUR BERTAN,
20.00-ETAN INAUGURATUKO DA Eibar kirol elkartea eta taldea-
ren zaletuak protagonista dituen argazki erakusketa Untzagako ju-
bilatuen etxeko erakusketa aretoan. Urriaren 30era arte ikusgai
izango den erakusketa hilaren 30era arte ikusi ahal izango da, egu-
nero, 19.00etatik 21.00etara. Argazki erakusketan Eibar taldearen
ohiko argazkietatik haratago joan eta zelaitik kanpo, bidaietan eta
jai giroko ekitaldietan ateratako irudiak ikusteko aukera paregabea
izango da.

Eibar taldearen inguruko erakusketa

EUSKARAREN

TXOKOA

EEUUSSKKAALLDDUUNN IIZZAATTEEAA GGAA--
RREESSTTII EEII DDAAGGOO OORRAAIINNDDIIKK..
Bizkaiko Zubira bisita egin nahi izan
du Portugaleteko Asti Leku ikastolak
eta, azalpenak jasotzeagatik, talde
bakoitzak 75 euro gehiago ordaindu
beharko dutela erantzun diete.  Eus-
karazko bisitak azpikontratatutako gi-
dek eskaintzen dituzte eta hori da eu-
rak kobratzen dutena, frantsesez edo
ingelesez jaso nahi dituztenei gerta-
tzen zaien moduan. Bestela, bisitak
laguneko balio dituen lau euroak or-
daindu eta gaztelaniaz jaso zitzake-
ten azalpenak; edo azalpenik gabe
zubia ikusteko aukera ere eskaini zie-
ten, bertan jarrita dauden panelak
euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta
ingelesez daudela argudiatuta. Ikas-
keta buruak bi hizkuntza ofizialetako
batean bisita egitea bestean baino
garestiagoa izatea ez zuela ulertzen
adierazi zienean, umeak Portugalete-
koak badira gaztelania ere ulertzen
dutenez arazorik ez zutela izango
erantzun zieten. Umeak ez dira txan-
go barik geratu eta Metrora egin du-
te bisita. Hor bai, euskaraz jaso dituz-
te azalpenak;gainontzekoentzat ere-
du izan daiteke.

Ikasturte berria hasi da eta
laster Lehen Hezkuntzako
5. mailako ikasleek Internet

eta ordenagailuekin geletan
lanean hastea espero da.
Ikasleek jasoko dituzten
ordenagailu eramangarrien
inguruko eztabaida sortu zen,
baina zorionez badirudi
software libreko aplikazioak
erabiliko dituztela eta defaultez
linux-ekin eta euskaraz abiatuko
direla. Albiste ona.
Argi dago, lehen arkatzak,
arbela eta boligrafoak bezala,
gaur egun teknologia berriak,
Internet, ordenagailuak,
softwarea, aplikazioak,... gure
bizitza arruntean daudela eta
lehenbailehen eskoletan behar
ditugula. Bizitzan gertatzen den
bezala, hezkuntzan gero eta
ageriagoak izan behar ditugu
Informazio eta
Komunikaziorako Teknologiak.
Baina arriskutsua litzateke
hezkuntzaren berrikuntza
geletan teknologiak sartu eta
ordenagailuetako aplikazioak
eta eduki digitalak erabiltzera
mugatzea. Kontua ez da
bakarrik teknologietan gastatzea
eta 2.0 etiketak jartzea:
irakasleak funtsezkoak dira.
Ordenagailuak ondo daude;
irakasleak baino informazio
gehiago dute. Ikasleek beste
inon baino azkarrago
aurkituko dute informazioa
ordenagailuetan. Irakasleak izan
behar du, teknologia berriak
erabiliz, gela koordinatzen
duena, ikasketa prozesua
eta gela zuzentzen duena.
Prestatu zaie horretarako?
Egun hauetan arrazoi osoz
idatzitako honakoa irakurri dut:
“... Komeni da gogoratzea
hezkuntzaren benetako erronka
oso gutxi aldatu dela:
informazioa ezagutza
bilakatzea. Hori da betiko
helburua eta, hori lortzeko,
makinak baino gehiago,
pertsonak dira funtsezkoenak”.
Ordenagailuetan eta softwarean
zentratu eta tematu gara; baina,
beste askotan bezala,
zoritxarrez, gai honetan
sakoneko eta epe luzerako
hausnarketa falta dela
iruditzen zait.

Eskola 2.0

Eneko
Astigarraga
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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.

Zorionak, IBANE García
Zarraua, hareñegun
zazpi urte egin
zenduazen-eta.
Zazpi muxu potolo
famelixaren partez. 

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Brandston Ali Mangunza Bosch. 2009-X-7.
- Nerea Díez Prol. 2009-X-8.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

- Maria Intxaurraga Ariznabarreta. 95 urte. 2009-X-8.
- Maritxu Muñóz Azpiazu. 86 urte. 2009-X-10.

7 9 3 1
1 3 2 8 5 6

8 5
2 3

3 1 6 5
8 5 1 2

7 5
3 2 6 9

6 7 1 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA
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Zorionak, EIDER,
hareñegun 14 urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat aitta,
ama eta ahizparen
partez.

Zorionak, GORKA 
Fernández, astelehenian 
8 urte beteko dozuz-eta.
Zorixonak eta muxu 
haundi bat osaba Rafael 
eta izeba Pakitaren partez.

Zorionak, KARLA Olea
Etxaide, hareñegun
urte bi egin
zenduazelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, JAKES, 
zure lehen urtetxua
bete dozulako. Muxu
haundi bat aitta, ama.
eta gaiñontzeko 
famelixaren partez.

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa

““DDeessggrraacciiaa””
ZZuuzzeennddaarriiaa::
SStteevvee JJaaccoobbss
AAkkttoorreeaakk::
JJoohhnn MMaallkkoovviicchh,, JJeessssiiccaa HHaaiinneess,,
EErriiqq EEbboouuaanneeyy,, FFiioonnaa PPrreessss……

coliseo 1

David Lurie irakaslea
izan da Ciudad del
Caboko unibertsitatean,
baina ikasle batekin
izandako harremana dela
eta, bota egin dute.
Alabaren landetxera
joango da bizitzera.
Alabak arazo izugarria
izango du, eta gauzak
okerrago egotea
ezinezkoa dirudi…

““MMaappaa ddee llooss ssoonniiddooss ddee TTookkiioo””
ZZuuzzeennddaarriiaa::
IIssaabbeell CCooiixxeett
PPeerrttssoonnaaiiaakk::
RRiinnkkoo KKiikkuucchhii,, SSeerrggii LLóóppeezz,,
MMiinn TTaannaakkaa,, MMaannaabbuu OOsshhiioo……

coliseo 2

Ryu neska bakartia da:
egunez arrainsaltzaile
egiten du, gauez hiltzaile
profesionala da. Midorik
bere buruaz beste egin
zuen eta erruduna David
dela pentsatzen dute
Nagara jaunak
eta Ishidak. Ryu
kontratatuko du Ishidak,
David hiltzeko…

““LLaa ccrruuddaa rreeaalliiddaadd””
ZZuuzzeennddaarriiaa::
RRoobbeerrtt LLuukkeettiicc
AAkkttoorreeaakk::
GGeerraarrdd BBuuttlleerr,, KKaatthheerriinnee HHeeiiggll,,
EErriicc WWiinntteerr,, KKeevviinn CCoonnnnoollllyy……

coliseo 3

Telebistako produktore
lana egiten duen
emakume batek ez du
maitasunik aurkitzen.
Berarekin lan egiten duen
aurkezleak gizonezkoak
erakartzeko moduak
erakusten saiatuko da,
baina hori egiten dagoela
espero ez duten zerbait
gertatuko da…

16an, 22.00etan; 17an, 17.00, 19.30 eta 22.30etan
18an, 17.00 eta 19.30etan; 19an, 20.30etan

Zorionak, PERU, sei
urte bete dozuzelako.
Milla muxu etxekuen
eta, batez be, Maddi
zure arrebaren partez.

Umeendako 
“G-Force” filma 

ere eskainiko da
Coliseoan.
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Bakarrik egoteko gogoa izango duzu.
Hainbeste zaratak zoratu egin zaitu
azken aldian eta lasaitasunaren bila
ibiliko zara. Ea zortea duzun! 

TTAAUURRUUSS
Itxaron gauzak amaitu arte beste ezer
hasi aurretik. Gauzak erdizka lagatzen
badituzu, okerrago izango da, ez
duzulako ez bata ez bestea egingo. 

GGEEMMIINNII
Une zoragarria bizi duzu. Zure begiek
igortzen duten distira barruan duzun
pozaren seinale da. Ea denbora
askoan jarraitzen duzun horrela.

CCAANNCCEERR
Zergatik kostatzen zaizu horrenbeste
barkamena eskatzea? Harroa zara,
harroegia. Akatsak egiten dituzunean
horiek onartzea da onena.

LLEEOO
Zerbaiten bila ibiliko zara eta, zure
zorionerako, aurkituko duzu. Ea
aurkitatuko horrekin zer egin jakiten
duzun. Hori izango da zailena.

VVIIRRGGOO
Askotan entzuten duzu kontu bera.
Nazkatuta zaude hori entzuteaz,
baina begira, datorren astean aholku
hori eskertuko duzu..

LLIIBBRRAA
Ez da sasoi ona ekonomia aldetik eta
zuk ederki igartzen duzu. Nolahala
moldatzen zara; oraindik ahalegin
handiagoak egin beharko dituzu.

SSCCOORRPPIIUUSS
Hari batetik tiraka ibiliko zara
eta kontu harrigarriak ezagutuko.
Nolakoa den jendea! Zure inguruan
gauza harrigarriak gertatzen dira.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Zaren modukoa zara eta hori zaila da
aldatzen. Gainera, zertarako aldatu?
Besteak dira ulertzen ez zaituztenak,
moldatu daitezela eurak.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Bizitzak buelta asko ematen ditu
eta gaur zuria dena bihar beltza izan
daiteke. Zein kolore dauka bizitzak?
Ortzadar itxura hartzen diot nik.

AAQQUUAARRIIUUSS
Goseti ibiliko zara. Bapo jan ostean
gosea izango duzu oraindik. Zergatik
ote? Kiloren bat edo beste hartuko
duzu horrela jarraituz gero.

PPIISSCCIISS
Makal, gaixo ibiliko zara egunotan.
Ez da ezer larria izango, baina hobe
duzu ondo zaintzea, bestela txarrera
joango da gaixotasuna-eta.

Barixakua 16
LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
Eibarko Liburu eta Diska
Azoka. Untzagan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- ‘Ahuntza edo nor da
Silvia?’ (Txalo). Sarrera:
10 euro. Coliseoan.

Domeka 18
FFIINNAALLIISSTTAARREENN EEGGUUNNAA
0099..0000..-- Eskolarteko XXII.
mendi lehiaketa. Mendi
ibilaldia, oparien zozketa
eta sarien banaketa. Arratetik
irten eta Arratera buelta.

NNAAFFAARRRROOAA OOIINNEEZZ
0099..3300..-- Nafarroa Oinezera 
joateko autobusa. Ego Gainetik.

LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
Eibarko Liburu eta Diska
Azoka. Untzagan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Usartza txistulari
bandaren kontzertua.
Untzaga plazan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- ‘Up’. Sarrera: 2’8
euro. Amaña Kultur Elkartean.

Martitzena 20
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Zinema eta telebista
lengoaia. Hizlaria: Victor
Iriarte. EPAn (Isasi, 39).

LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
Eibarko Liburu eta Diska
Azoka. Untzagan.

IIKKAASSTTAARROOAA
1199..3300..-- Kultura, heziketa
eta askatasuna. Hizlaria: Patxi
Meabe. Portalean.

Zapatua 17
IIRRTTEEEERRAA
0088..3300..-- Galiziako Etxekoen
txangoa, Zugarramurdi, Bera
eta Ibardin-era.

LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
Eibarko Liburu eta Diska
Azoka. Untzagan.

SSOOSSTTOOAA EEGGUUNNAA
1122..3300..-- Sostoa Abesbatza
eta kide ohiak Portalean
(erakusketa aretoan) elkartuko
dira, gero txikiteoan ibili eta
Arrate hotelean bazkaltzeko.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Terror y Miseria, 
Kaosaren Erasoa eta Karkaba.
Tallarra Gaztetxean.

EEIIBBAARR KKAANNTTUUAANN
2222..3300..-- Eibar Kantuan
jaialdia: Ventos de Saudade,
los Puma, Duo Plaentxi,
Los Camperos, Mikel urkola,
Voces y Cuerdas eta Goruntz
abesbatza. Sarrera: 15 euro.
Astelena frontoian.

ANTZERKIA:
‘‘AAhhuunnttzzaa eeddoo nnoorr ddaa SSii llvviiaa??’’.. Urriak 16, 20.30.
JAZZ:
MMiigguueell  SSaallvvaaddoorr PPrroojjeecctt .. Urriak 23, 20.30.

laster salgai
MUSIKA:
OOmmddrráásseekk CCzzeekk CChhii llddrreenn CChhooiirr.. Urriak 26, 20.30.
PPeeiiyyaanngg CChhoorruuss.. Urriak 29, 20.30.
CCoorroo IInnffaannttii ll  SSaann CCuuggaatt.. Urriak 30, 20.30. 
MMiixxeedd CChhaammbbeerr CChhooiirr KKrroogg.. Azaroak 1, 20.30.

salgaiddiirruu--llaagguunnttzzaakk
UMEAK ESKOLARA 2009.
Onuradunak: Eibarko erroldan
dauden 1994-I-1etik 2003-XII-31ra
bitartean jaiotako umeak.
Gehien jota 60’10 euro.
Abenduaren 1era arte. Pegoran.

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

Astelehena 19
LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
Eibarko Liburu eta Diska
Azoka. Untzagan.

Eguaztena 21
LLIIBBUURRUU AAZZOOKKAA
1111..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..--
Eibarko Liburu eta Diska
Azoka. Untzagan.

Eguena 22
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Artearen Historia:
Errenazimendua. Hizlaria:
Cristina Ayuso. EPAn (Isasi, 39).

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

ffaarrmmaazziiaakk
1166,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
1177,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
1188,, ddoommeekkaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1199,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
2200,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
2211,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
2222,, eegguueennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
2233,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
–– UUrrrriiaarreenn 2200rraa aarrttee
CLEMENT-en argazki erakusketa. Topalekuan.
–– UUrrrriiaarreenn 2255eerraa aarrttee
SOSTOA ABESBATZAren XXV. urteurrena.
Portalean.
–– UUrrrriiaarreenn 3300eerraa aarrttee
EL EIBAR Y SU AFICION argazki erakusketa.
Untzaga Jubilatuen Etxean.
–– UUrrrriiaarreenn 3311rraa aarrttee
ANGEL BOLUNBURUren argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.
JOSE ANTONIO GONZALO HERNANDEZen
argazki erakusketa. Portalea tabernan.
MIKEL OROZKOren argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.

iikkaassttaarrooaakk
-- EEssppeerriieennttzziiaa EEsskkoollaa..
Izen-ematea eta informazioa: Urriaren 23ra arte,
nagusiak@debegesa.com helbidera idatzita edo
943820110 telefonora deituta.

-- UUEEUUkkoo UUddaazzkkeenneekkoo iikkaassttaarrooaakk..
Izen-ematea eta informazioa: www.ueu.org
helbidean edo 943821426 telefono zenbakian. 
-- BBeerrbbeettaann..
Izen-ematea eta informazioa: …eta kitto! Elkartean
(Urkizu, 11) edo 943200918 telefono zenbakian.

-- IIttssaass--ppaattrrooii iikkaassttaarrooaa..
Armeria Eskolan. Izen-ematea eta informazioa:
Eguzki Jaia itsas akademia (www.eguzkijaia.com)
edo 616175672 telefono zenbakian.
-- ZZoorruu ppeellbbiikkooaa iinnddaarrttzzeekkoo iikkaassttaarrooaa..
Non eta noiz: Urriaren 26tik abenduaren 17ra arte,
15.00etatik 16.00etara, Ipuruako jubilatu etxean.
Izen-ematea: Urriaren 16ra arte. Pegoran. 
-- BBeerrddiinnttaassuunn hhaarrrreemmaannaakk..
Non eta noiz: Azaroaren 2tik abenduaren 21era,
astelehenetan, 18.00etatik 20.00etara, Andretxean. 
Izen-ematea: Urriaren 23ra arte. Pegoran.

lleehhiiaakkeettaakk
-- SSaannaannddrreessaakk 22000099 kkaarrtteell
lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Urriak 22ra
arte. Informazioa: Pegoran. 
-- SSaann AAnnddrreess bbeerrttssoo--ppaappeerr
lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Azaroak 6ra
arte. Informazioa: …eta kitto!-n (Urkizu,
11 - solairuartea), 943200918.
-- DDeebbaakkoo KKuullttuurr EEllkkaarrtteeaarreenn
5500.. uurrtteeuurrrreennaarreenn llooggoottiippooaa..
Lanak aurkezteko epea: Urriak 22ra
arte (J.M. Ostolaza, 12. 20820 Deba).
Informazioa: www.ostolaza.org 
-- MMaakkrroolleehhiiaakkeettaa EErrrroottaa
GGaazztteelleekkuuaann
Lanak aurkezteko epea: Urriak 25era
arte. Txapelketa urriaren 30ean hasiko
da, Gaztelekuan.
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– Pisua salgai Eibarren. 3 logela, egon-
gela, jangela, komuna eta ganbara. Tei-
latu eta fatxada berriak. 200.000 euro.
Tel. 627-635247.
– Amañako W. Orbean pisua salgai. 3 lo-
gela, sukalde-jangela eta komuna. Bal-
koi bi. Eguzkitsua. 28.500.000 pta. Tel.
943-120254.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Mutila eskaintzen da, gidatzeko C kar-
netarekin (makinista, atzerakako honde-
amakina eta pala). Esperientzia. Tel.
627-611243.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 608-897639.
Shirley.
– Neska euskalduna eskaintzen da ume-
ak zaintzeko. Tel. 617-844142.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 699-221092.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 626-018538.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko arratsaldez eta gauez. Tel.
671-972733.
– Gizona eskaintzen da garbiketa laneta-
rako eta nagusiak zaintzeko. Tel. 656-
493864.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 639-962219.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 608-474923 edo 943-
171583.
– Gizona eskaintzen da obretan jardute-
ko (edozein lan). Tel. 671-358513.
– Neska eskaintzen da pertsonak zain-
tzeko. Interna. Tel. 697-381673.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 671-
742142.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 638-711269.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 636-383471.

– Umeendako kotxe-silla eta maxi-coxia
salgai. Arrue markakoa. Urdina. Egoera
onean. Tel. 616-327019.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 690-980846.
– Pisua alokagai Bidebarrieta, 28an. 2 lo-
gela. Kanpora begira. Tel. 652-764566.
Begoña.
– Osakidetzako langileak Eibarren logela
hartuko luke alokairuan. Tel. 692-114352.
Karmele.
– Bikote arduratsuak Donostian pisua
hartuko luke alokairuan. Tel. 616-813097.
– Eibarren edo inguruan borda, txabola
edo baserria alokatu edo erosiko nuke.
Tel. 670-272714. Jon.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 628-789789.
– Emakume batek Eibarren edo Ermuan
pisua hartuko luke alokairuan. Altzaririk
gabe. Tel. 616-746257.

– Elgoibarko Izarra elkarteak euskera
teknikaria behar du. Tel. 943-741746.
Amaia.
– Laguntzailea behar da Ermuko hortz-
klinika baterako. 18.30etatik aurrera. Tel.
615-724810.
– ...eta kitto! astekariak banatzaileak be-
har ditu. Tel. 943-200918.

4.2. Langile bila

– Irailaren 26an (zapatua) botoidun jer-
tse beltza galdu nuen Bidebarrietan, San
Andres eskolaren parean. Tel. 687-
472084. Ane.

6.3. Galdu/Aurkitu

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 655-384477.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo etxeko lanetarako. Tel. 636-
172765.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaindu
edo konponketa lanetarako. Tel. 680-
674323.
– Neska euskalduna eskaintzen da gar-
biketa lanetarako. Tel. 687-114707.
– Neska euskalduna eskaintzen da ume-
ak zaindu, sukaldari laguntzaile edo ta-
bernetan lan egiteko. Tel. 608-401590.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
608-132117.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari la-
guntzaile edo garbitzaile moduan eta na-
gusiak zaintzeko. Tel. 645-461600.
– Mutil euskalduna eskaintzen da umeak
zaintzeko. Tel. 636-252957.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. Esperien-
tzia. Tel. 680-463892.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 616-
397348.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 699-
813826.
– Emakumea eskaintzen da goizez gar-
biketa lanetarako edo kamarera moduan.
Tel. 625-048037.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-223378.
– Haur Hezkuntzako ikasle euskaldunak
umeak zainduko lituzke arratsaldez. Es-
perientzia. Tel. 626-752117.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaindu, gaixoekin gaua pasatu
(ospitalean edo etxean) eta etxeko lanak
egiteko. Tel. 664-174654.

5. Irakaskuntza

3. Lokalak

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

3.1. Salgai

– LH eta DBHko klase partikularrak ema-
ten dira euskaraz. Tel. 636-252957.
– Euskarazko klase partikularrak ematen
ditut, EGA eta perfilak prestatzeko. Tel.
620-608065.
– Neska euskaldunak klase partikularrak
emango lituzke. Tel. 617-844142.

5.2. Eskaintzak

– Lokala alokagai Eibarren. 180 m2. Argi-
tsua eta sarrera onarekin ibilgailuaren-
tzat. Tel. 605-771570.
– Garaje marra alokagai Urkizun. Tel.
609-453946.
– Garaje itxia alokagai Arrate Bide, 17an.
80 euro hilean. Tel. 679-310083 edo
943-701631. Alejandro.
– Asua-Errekan garaje itxia alokagai.
Apalekin. Prezio interesgarria. Tel. 630-
391112.
– Urtzailen lokala alokagai (sotanoa).
66’80 m2. Tel. 943-208555.

3.2. Alokagai
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