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("...eta kitto!”k ez du
bere gain hartzen aldizkarian

adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

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

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“IMartxoaren 26ra arte eguraldia txukuna izango da,
gehienetan egun sargoriekin. Jendeak ez du aitzakiarik
izango Aste Santuko oporraldiaz disfrutatzeko. 26an il-
beheran sartuko gara eta hortik aurrera eguraldia petral-
du egingo da eta apirilean euri dezente egingo du”

((PPeelllloo ZZaabbaallaa,, eegguurraallddii aaddiittuuaa))

“Gaztelania hiztunen zati garrantzitsu batek hizkuntzak ikas-
ten dituen neurrian ikasten du eskubidea daukala horiek ez
erabiltzeko. Marokoarrek ezin dute hori egin; badakite ber-
takoekin berea ez den zerbait hitz egin behar dutela eta to-
kiaren arabera gaztelania, katalana ala biak ikasten dituzte”

((XXaavviieerr VViillaa ii MMoorreennoo,, ssoozziioolliinngguuiissttaa))

DDRRUUNNGGUU--DDRRUUNNGGUU..-- Saskar eta harrapataka edanez ateratzen dan hotsa. “Ez zaittez txitxia izan 
eta edaizu esniori drungun-drungun”.
DDUUAAKKOO..-- Dohainik, musutruk ematen dena. “Ez eizu pentsau duakoa danik bakia”. 
DDUUAANNDDUU..-- Dohainik jarri. “Eskatzen eben, ez merkatu ardaua, duandu”.

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Martxoaren 6an -eguena zen- iizzeenn eeuusskkaalldduunneekkoo ha-
rategi batera joan nintzen, gure hiriaren erdialdean ko-
katuta dagoena bera, eta bertako saltzaile bati erosi be-
har nuen okelari buruz eeuusskkaarraazz galdetzean, garrazki
erantzun zidan: “Gazteleraz egidazu!”, beste inolako
azalpenik gabe.  

Orduan erantzun nion: “Euskaraz ikasi behar da; nik
ere ez nekien eta ikasi dut”. 

Saltzaileak honela erantzun zidan: “Zergatik ikasi be-
har dut, ba, euskara?”. Berriro ere euskaraz hitz egin
nion saltzaileari behar nuen okela motari buruz, eta umo-
re txarrez erantzun zidan: “Gazteleraz ez badidazu egi-
ten, ez dizut okelik salduko”. Ez zuen une txikienik ere
baliatu, euskaraz ez zekiela-eta, desenkusatu edo barka-
menik eskatzeko; guztiz kontrako jarrera hartu zuen eta
oldarkor jokatu.

Orain, nire galderak honako hauek dira: Euskara nor-
malizatuta dagoen hiri batean bizi garen neurrian, ez
dut eskubiderik nire hizkuntzan hartua izateko? Asko
eskatzea da euskaraz ezin direnak mintzatu euskaldu-
nekiko jarrera zintzoa eta errespetuzkoa agertu dezate-
la? Edo akaso baimena eskatu behar al dugu euskaraz
hitz egiteko?

MMªª CCaarrmmeenn FFeerrnnaannddeezz

Ez dakit zeiñi egin bihar detsadan galderia, baiña
erantzuna jasotzia gustauko litxake: Zer egin bihar da-
be Kantoiko jardiñian dagozen hiru palmerekin? Kan-
toiko gasolindegixa hortik badoiala badakigu, baiña
jardineran dagozen zuhaitzekin zer egin bihar dabe? 

Espero dot ez amaitzia Untzagako plaza barriko
plataneruen moduan, edo anbulatorixoko mandarino
txinuen moduan, edo Barrenenguako scalextrixeko
urkitzen (uste dot abedulak dirala) antzera... Gaur
egun badagoz medixuak, baitta materialak be, beste
jardin batera trasplantatzeko, holan guztiok zuhaitzen
edertasunaz gozatu dagigun. Erantzuna aldez aurretik
eskertuz, jaso nire agurra.

JJuuaanniittaa AAggiirrrree

Mila esker ta zorionak, abertzale, ezker aurrerakoi
ta soilik zibila den mugimendua osatu ta bultzatu
nahiean gabiltzanoi eman diguzuen babesagatik ; ba-
tez ere, hain zaila den une honetan.

Bihotzez
EEiibbaarrkkoo AArraallaarr

EEUUSSKKAARRAA MMEERRKKAATTAARRIITTZZAANN EERRAANNTTZZUUTTEEAA DDAAGGOOKKIIOONNAARRII......

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

MMIILLAA EESSKKEERR

DDAATTOORRRREENN AASSTTEEAANN EEZZ DDAAGGOO AASSTTEEKKAARRIIRRIIKK
Aste Santua dela-eta, hurrengo barixakuan ez duzue astekaririk jasoko, egun horietan -zuetako 

askoren moduan- jai hartuko dugulako. Bitartean, ondo pasa oporrak eta gogoan izan 
hhuurrrreennggoo ......eettaa kkiittttoo!!--aa mmaarrttxxooaarreenn 2288aann izango duzuela, betiko moduan, buzoian.
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Eguaztenean, San Jose egunean beteko
ditu 57 urte Goi Argi emakumeen elkar-
teak. Ohikoa denez, egun horretarako

programa San Andres elizan 12.00etan hasi-
ko den mezarekin hasiko dute, hildako bazki-
deak gogoan. Arratsaldean, berriz, 18.30etan
urteko batzarra egingo dute elkartearen egoi-
tzan, Toribio Etxebarria kalean. Batzarra amai-
tu eta gero, parte hartzen duten bazkideen
artean opariak zozketatuko dira.

Goi Argi-ren 
57. urteurrena

Alde nabarmenarekin
nagusitu zen Eibarren
PSE-EE alderdia do-

mekan Espainiako Kongresu
eta Senaturako ordezkariak
hautatzeko egindako hautes-
kundeetan: domekan marka
guztiak hautsi zituen PSE-EEek,
6.780 boto eskuratuta
(%45,16), inoiz lortu duen
emaitzarik onenarekin eta jel-
tzaleek lortutako boto-kopurua
ia bikoiztuta (EAJk 3.447 boto
jaso zuen gurean, %22,96). PP

alderdiak 2.002 boto
(%13,33), orain lau urte baino
700 gutxiago lortu arren,
2007ko emaitzekin alderatuz
gero ia mila boto gehiago jaso
du oraingoan. Beheranzko joe-
ra narbarmenarekin, Eusko Al-
kartasunak 860 boto (%5,73)
jaso zuen eta Ezker Batuak, be-
rriz, 705 (%4,70). Aralarrek,
piskat behera egin arren, orain
lau urteko emaitzari eutsi dio
gutxi gorabehera (608 boto,
%4,05). Denera 15.014 lagun
joan zen botoa ematera Eiba-
rren, %65’72ko partehartzea-

rekin. Abstentzioa, beraz,
%34,28ko izan zen. 

...eta kitto!k egun osoko ja-
rraipena egin zion hauteskun-
de-domekari, astelehenean
kiosko eta bestelako puntu ba-
tzutan doan banatu zen ale be-
rezia kaleratzeko. Aurten, gai-
nera, egunean bertan alderdi
politikoetako ordezkarien ber-
bak eta emaitzak sarean ipini
ditugu, gure webgunean
(www.etakitto.com). Ale bere-
zia PDF formatuan deskarga-
tzeko aukera dago aipatutako
helbidean.

Alderdi sozialistaren garaipen historikoa

Eguaztena San Jose eguna izanik, aste-
roko merkadillorik ez da izango, jai
eguna izango delako. Horregatik,

eguaztenean izan beharrean, datorren aste-
ko merkadilloa, Urkizu zein Untzagakoa
egun bat lehenago egingo da, martitzenean
hain zuzen ere.

Merkadilloa 
martitzenean 
izango da
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egunean indarrean sartu
zen irakurketa, liburua

eta liburutegiak arautzen di-
tuen Legearen arabera, Ad-
ministrazio publikoek herri-
tarrok liburutegiak izan di-
tzagula bermatu behar du-
te. Horren helburua, pen-
tsamenduaren eta kultura-
ren zabalkuntza sustatzea,
informazioa ezagutza bilaka
dadin, eta kultura eta iker-
kuntza garatu daitezen.
Ikusten denez, asmoak
behintzat ez dira bat ere
apalak. 

Legeak ekarri zituen be-
rrikuntzen artean, ezarri
zuen oro har titularitate pu-
blikoko liburutegiek ez zu-
tela liburu-egileen baimenik
behar izango liburuak mai-
leguan emateko. Hala ere,
nahiz eta egileek baimenik
behar ez, Legeak zioen mai-
leguan emandako liburuen-
gaitik egileek ordainsari bat
jasoko zutela, kanon esaten
zaion hori, eta saria egile-
eskubideak kudeatzen di-
tuzten erakundeen bitartez
ordainduko zela. Ordainke-
tatik salbuetsita geratzen di-
ra 5.000 biztanletik behera-
ko herrietako udal liburute-
giak,  eta Espainiako irakas-
kuntza-sisteman sartuta
dauden erakundeetako libu-
rutegiak.

Salbuespen hauek kontu-
tan izanda, duela bi aste ja-
so ditu CEDROk, eskubide
hauek kudeatzen dituen era-
kundeak, lehen ordainketa:
1.300.000 euro, 2007 urte-
an Espainiako liburutegi pu-
blikoetan egindako maile-
guen truke. Hogei zentimo
liburutegi publikoetan mai-
leguan emateko erosten
den liburu bakoitzeko. Nahiz
eta ordainketa hori udalei
egokitzen zaien, aurten Kul-
tura-Ministeritzak ordaindu
du, eta itxura denez, hurren-
go urtean ere Ministeritzak
zati bat ordainduko du. 

Liburuen mailegua

EElleennaa LLaakkaa
((AABBOOKKAATTUUAA))
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Eibarko Emakumeen Mahaiak eta Udalak
deituta, zapatuan, Martxoaren 8an kon-
tzentrazioa egin zen Untzagan, udaletxe

parean, ‘Zaintzak guztion ardura’ izenburua ze-
raman pankartaren atzean. Emakume Langilea-
ren Nazioarteko Egunaren inguruan hainbat hi-

tzaldi, ikastaro eta bestelako ekimen prestatu
dute Udalak eta Emakumearen Mahaiak. Aur-
tengo programazioaren ardatza zaintzaren gaiak
osatu du eta, horri jarraituta, Emakumeentzako
Jabetze Eskolako Pepa Bojó-k Andretxean ikas-
taroa emango du astelehenetik aurrera.

Emakumeen kontzentrazioa

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA TTAASSAATTUUAAKK
Eibarko Udalaren etxebizitza tasatuetarako zozketara-
ko izena-emateko epea martxoaren 18ra arte egongo
da zabalik. 20 etxebizitza tasatu zozketatuko dituzte,
Lopezenengua, Saratsuegi eta Arrate-Biden. Informa-
zio gehiago behar izanez gero Pegorara jo daiteke. 

AALLDDAAKKEETTAAKK AALLFFAAKKOO PPRROOIIEEKKTTUUAANN
Hirierdi S.A., Alfa zegoen tokian etxeak egiten
diharduen promotorak hasierako proiektua aldatze-
ko eskaera aurkeztu du Udalean, aurreikusitakoa
baino etxebizitza kopuru handiagoa, baina azalera
txikiagokoak egin ahal izateko. Izan ere, hasierako
proiektuak hainbat tamainuko etxebizitzak aurrei-

kusten zituen, baina promotorek ikusi dutenez,
etxebizitza txikiagoak handiak baino errazago sal-
tzen dira eta, horregatik, nahiago dute etxebizitza
txikiagoak egitea. 

LLAANNDDAA EERREEMMUURRAAKKOO IIKKAASSTTAARROOAA
Aurreko astean Danon Ahotan atalean (6. orrialde-
an) pertsona ezinduen zaintzarako ikastaroaren in-
guruko informazioa ematean hutsegitea izan ge-
nuen: Debemen eta Itsasmendikoik apirilaren 1etik
aurrera emango duten ikastaroa ez da Eibarren
emango, Elgoibarren baino (Debemeneko egoi-
tzan) eta Debemeneko telefono zenbaki zuzena,
berriz, 943744067 da. 

autuan

Gure eskualdeak bere turismo-baliabide-
ak erakusgai izango ditu Sevaturren,
Donostiako Turismo eta Ihesbiderako

Nazioarteko Aretoan gaur hasi eta domeka bi-

tartean, Gipuzkoako stand-ean bertan. Deba-
barrenak kostaldeko nahiz barnealdeko eskain-
tzarik interesgarrienak erakutsiko ditu. Mutriku
eta Deba dira eskualdeko turismoaren bi gil-
tzarriak, baina azken edizioetan barnealdeko
turismoa nabarmen igo da. Iaz Eibarko Arma-
gintzaren Museoa eta Nautilus Mutrikuko Ikas-
gune Geologikoa izan ziren berritasunak. Aur-
ten, berriz, ‘Flysch-aren ibilbidea’ da berrikun-
tza nagusietako bat. Ibilbide horri jarraituta Zu-
maia eta Mutriku arteko kostaldeaz goza daite-
ke, itsasoz edo oinez, eta Mutrikuko Ikasgune
Geologikoa eta Zumaiako Algorri Interpretazio
Zentroa bisitatu daitezke. Sevatur azoka,
7.000 metro karraturekin eta 70 erakustoki
baino gehiagorekin, EAEko turismoaren topa-
leku garrantzitsua da. 18.000 bisitaritik gora
espero dituzte asteburuan.

Debabarrena erakusgai Kursaalean

Denok ikusi ditugu telebistan
Donostiako kale batzuk ur az-
pian; eta ikusi ditugu ere den-

boraleak diskoteketan, komertzioe-
tan eta masajeak hartzeko lokaletan
zelako kalteak eragin dituen. Nor-
mala da beldurra sentitzea horrela-
ko panorama batekin, baina ikaratu-
ta egotea ez da ozo arrazionala. Ba-
dakigu nola eraiki diren etxeak eta
negozioak, ia hondartzan bertan.
Greenpeaceko txosten batek esa-
ten du Mediterraneoko kostaldeko
%33 zementoarekin lurperatuta da-
goela. Iaz Malagatik ibili nintzen
eta han ere garabiz beteta zegoen
hiria. Eta Euskal Herrian bide horre-
tatik goaz. Iaz, Aste Santuan, Biz-
kaitik ibili ginen lagunok eta Urdai-
baiko erretserban, hantxe bertan,
zeuden eraikita txaletak dirudunen-
tzat. Nola harritu ba, itsasoa sartzen
denean kalteak eragiten baditu?
Hala ere, kalte materialak izan dira
Gipuzkoan egon direnak. Beste he-
rrietan itsasoaren haserreak biktima
asko eragiten ditu. Eta beti dira po-
breenak. Bengalako golkoan, Ban-
gladeshen, eta Ertamerikan ehun-
daka hildako eta zauritu egoten di-
ra urtero uholdeetan. Gu ezingo
gara joan Bataplanera dantza egite-
ra, edo masajeak hartzera La Perla-
ra, baina 3. munduan deseginda
geratzen dira etxeak eta dendak,
txiroen komertzioak. Maude Bar-
low eta Tony Clarke ekologista ka-
nadiarrak idatzi zuten `Oro azul´ li-
buruan: "Gaur egun `Washingtonen
ituna´k agintzen du, eredu ekono-
mikoa ideia honetan oinarrituz: ba-
karrik merkatuko ekonomia dela
obragarria mundu guztiarentzat.
Eta politika horretako puntu garran-
tsitsua da ondasun publikoen eta
naturalen pribatizazioa. Munduan
gobernu asko dira baliabide natura-
lak enpresa pribatuen eskuetan la-
gatzen dutenak". Padurak, ibaien in-
guruak eta interes ekologiko handi-
ko zonaldeak esku pribatuetan ge-
ratzen dira. Gure herri aberatsetan
ondorioak gehienetan materialak
izaten dira, baina pobreen artean
dagoeneko garatu da kontzeptu
berri bat: errefuxiatu ekologikoa.
Milioika lagunek ihes egiten dute
urtero uholdeetatik edo basamortu
bihurtu diren lurretatik. Bi galdera
egiten dizkiot nire buruari: zer ger-
tatuko zen gure herri aberatsetan
hondamen natural haundi bat jasan
beharko bagenu? Gogoratzen ditu-
gu EEBBko New Orleansen zeintzuk
salbatu ziren eta zeintzuk ito? As-
kotan hitz egiten dugu 3. munduko
herriei buruz goitik behera begira-
tuz. Baina, euren pobrezian, gu bai-
no askoz eskuzabalagoak dira.

Aberatsak eta uholdeak

AAssiieerr EEzzeennaarrrroo
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Martxoaren 6ko zozke-
tak 350.000 euro la-
ga zituen Eibarren:

Ipuruako Maxi Eroskiko saltoki-
ko Isabel Angiozarrek saldu zi-
tuen saritutako kupoiak, 10
guztira. Kupoi bakoitzeko
35.000 euro jasoko du irabaz-
leak. Kupoiak nork erosi dituen
jakitea oso zaila baldin bada

ere, saridun bat baino gehiago
izango dela pentsatzen du sal-
tzaileak, denak lagun bakarrak
erostea oso zaila baita. Azken
aldian behin baino gehiagotan
laga du sariren bat ONCEko
zozketak Eibarren; azkena po-
toloa izan zen, gainera: 7 milioi
eurotik gorakoa, urriaren 12ko
zozketan.

350.000 euro banatu ditu ONCEk

Eguaztenean hil zen Jose
Ormaetxea, 88 urterekin.
Ormaetxea Armeria Esko-

lako zuzendaria izan zen 50eko
hamarkadan eta kargua bete
zuen hamar urte inguruan bul-
tzada handia eman zion ikaste-
txeari, besteak beste berritasu-
nak eta espezialitateak ezarriz.
Jose Luis Novoa oraingo zuzen-
dariaren berbetan, “etorkizun-
sen aparta izan zuen”.

Ormaetxea zuzendari izan
zen bitartean, Armeria Eskolak
hazkunde handia bizi izan zuen.
Elektrizitatea, elektronika, deli-
neazioa eta mikromekanika be-
zalako berezitasunak bere eki-
menez hasi ziren eskolan irakas-
ten, Suitzako Neuchâtel mikro-
mekania eskolarekin izandako
elkarlanari esker. Ez zen erreza
izan mikromekanika espezialita-

tea irakasten hastea, estatu mai-
lan horretan hasten lehenengoa
izan baitzen Armeria Eskola. Or-
maetxearen proiektuak 1972an
ikusi zuen argia, berak zuzenda-
ri kargua laga eta gero. Ormae-
txearen aldeko hileta-elizkizuna
atzo egin zuten Ermuan. 

Jose Ormaetxea hil egin da

La Caixa Fundazioak eta
Espai-Salut Fundazio-
ak ‘Menpekotasunari

aurre egiteko prebentzio
programa’ izenburuko ikas-
taroa emango du apirilaren
7tik uztailaren 30era bitarte-
an. Eibarren erroldatuta
dauden nagusiek eman de-
zakete izena doan izango
den ikastaro horretan parte
hartzeko. Lau talde egongo
dira, goizez bi (09.30etatik
11.00etara eta 11.30etatik
13.00etara, Ipuruako jubila-
tu etxean) eta arratsaldez

beste bi (16.30etatik 18.00-
etara eta 18.30etatik 20.00-
etara, Beheko Tokian). 

Ikastaroaren helburua,
“bizimodu aktiboa sustatzea
eta maila funtzional onari
eustea” dela diote antola-
tzaileek. Horretarako taile-
rrak prestatu dituzte, profe-
sional batek gidatuta esti-
mulazio-jarduera multzo bat
lantzeko. Izena emateko
epea apirilaren 3ra arte
egongo da zabalik. Informa-
zio gehiagorako Pegoran
galdetu. 

Menpekotasunerako 
prebentzio programa
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Abontzako Itturrixa El-
karteak, urteroko mo-
duan, udabarrixari on-

gietorrixa emoteko jaixa prepa-
rau dau domekarako, hillaren
16rako. Jaixa eguardixan hasiko
da, Abontzako parkian (Egigu-
rentarreneko parkian) eta han in-
guruan bizi diran guztiak eta Ei-
barko beste toki batzutan bizi di-
ranak be gonbidauta dagoz jai-
xan parte hartzera. Antolatzai-
llien berbetan, “urteroko ekitaldi
arrakastatsu honen helburua ne-
gu luziaren amaiera irudikatzia
da, eta udabarrixari ongietorrixa

emoten detsagu, urte sasoi ho-
nek gure izpirituaren barritzia eta
indartzia dakarrelako”.

Jaixan batez be umiak iza-
ten dira protagonistarik haun-
diñak: “Gure paretak atzera

be kolorez beteko dira gure
artista txikixen eskutik. Ikus-
kizun paregabia. Eta globuak,
gure gaztetxuen eskuetara lo-
tuta, kolore biziz beteko dabe
inguru guztia. Eta hegan urte-
ten dabenak bidai eder bat
hasiko dabe, Eibarko zerua
irudi zoragarri bat bihurtuz.
Eta hau guzti hau, musikare-
kin alaittuko dogu. Gure oi-
tturari jarraitutta, ez dira falta-
ko pintxo beruak eta edari
freskuak, zeozer jan eta ezta-
rrixa bustitzeko ordu apropo-
sa izango da-eta”.

...eta kitto!/2008-III-7
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Txontako Reestrukturazi-
ño Integrala geldiarazte-
ko reposiziñozko erre-

kursua aurkeztu dau Gipuzkoa-
ko Foru Aldundixaren aurrian
‘La Plazoleta’ Txontako auzoki-
de eta enpresen alkartiak. He-
legite horren arrazoi nagusiña,
‘La Plazoleta’ alkartiaren esa-
netan, hiri-lur moduan 74.124
metro karratu era bidegabian
sailkatu izana da.

‘La Plazoleta’ alkartiak juan
dan barixakuan aurkeztu zittuan
errekurso horren puntu garran-
tzitsuenak prentsaurrekuan eta
eurak bizi daben egoeria sala-
tzen dabe. Urtiak daroiaz Txon-
tako auzokidien taldiak eurak
“justua” uste dabena eskatzen
eta egoera horren erruduna Iña-
ki Arriola alkatia dala azpima-
rrau zeben barixakuan. “Ez dau
lagundu nahi izan, ez dau auzo-
kidiak babestuko leuken iñolako

azterketa ekonomikorik egin,
beria dala uste daben lursailla
saldu dau bakarrik”.

BBiiddeeggaabbeekkoo ssaaiillkkaappeennaa
Gipuzkoako Foru Aldundixa-

ren aurrian jarrittako rekursuan
Txontako hiri-lur moduan
74.124 metro karratu era bide-
gabian sailkatu dabela salatzen
dau ‘La Plazoletak’. Horrela,
eremu horretako etorkizuneko
antolamendurako hórrek lu-
rrok alferrikakuak dirala aipa-
tzen dabe errekursuan.

Errekursuaren bigarren pun-
tuan, ‘La Plazoleta’ alkartiak aitta-
tzen dau administraziñuak lursail
bat landakua edo urbanizagarrixa
dala esateko ahalmen haundixa
izan arren, ez daukala ahalmen
bera hiri-lurrei dagokixonez. Izan
be, “hiri-lurrak hiri-lur dira egin-
dakuaren indarrari esker, ez Uda-
lak diñuarengaittik”.

““LLeeggeezz kkaannppookkuuaa””
‘La Plazoleta’-k, gaiñera, au-

rretik indarrian zeguan legeri-
xia eta 2/2006 Lurraren Legia
aztertu dittu. Legeria bi horren
azterketa egiñ ostian, ‘La Pla-
zoleta’-k aipatzen dau bixeta-
ko batek be ez dabela Txontan
egin nahi dana bermatzen.
Gaiñera, zera gehitzen dabe:
“Txontan egin nahi dana legez
kanpokua da, ‘hirigintza karta-
ra’ egitten dan kasua dalako”.

Bestetik, Txontako antxiñako
hiri-lurretako jabien galera eko-
nomikua be salatu dau ‘La Pla-
zoleta’-k. Alde batetik, alkartia-
ren esanetan, era bidegabian
Plan Berezixan agindutako us-
tiapenen %52,72 eremura
erantsitako landa-lurretako ja-
bieri emon bihar detselako. Eta,
bestetik, iñoiz hirigintzan dirurik
gastau ez daben lurren jabiak
benetako hiri-lurretako jabien
inbersiñuez baliatzen diralako.

Reposiziñozko errekursua 
jarri dau `La Plazoleta´k

Aurreko barixakuan aurkeztu zittuan errekursuaren puntu 
garrantzitsuenak `La Plazoleta´k.

Kolorez betetako jaixarekin hartuko dabe udabarrixa Abontzakuak.

Domekan udabarrixari ongietorrixa
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Konfekzioak

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33    Zuloagatarren, 7

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak 

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerra

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 20 10 95  Faxa: 943 20 25 64
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-- FFaarroolleettaarraakkoo ooiinnaarrrrii bbaatt
aassmmaattuu dduuzzuu.. ZZeerrttaann ddaa--
ttzzaa??

Farolen oinarriak babeste-
ko tresna bat da. Batzuk
‘txapela’ edo ‘aterkina’ dei-
tzen diote, baina beno, niri
berdin zait nola deitu (ba-
rreak). Hezetasuna eta txiza
farolen oinarrian sar ez da-
din asmatu dut gailu hau,
izan ere, hori da gakoa. He-
zetasuna eta txiza farolen
oinarrian sartuz gero, hori
herdoildu egiten da eta fa-
rolak aldatu behar izaten di-
ra. Gainera, nik asmatu du-
dan ereduak farola guztieta-
rako balio du, beraz, Udalei
dirua aurrezteko aukera
ematen diet, nire asmatuta-
ko gailu batekin edozein fa-
rolako oinarria estali eta ba-
bestu ahal delako. Alde bat
bestearen gainetik ipintzen
da, eta zati bat soberan ba-
lego moztu egiten da eta ki-
tto. Bestalde, tresnaren ga-
koa behean dagoen eraztu-
na da, izan ere, bertan da-
goen hodiak hezetasuna eta
txiza nahi duzun lekura bi-
deratzen du. Nahiko gauza
sinplea da.
-- NNoollaa eettoorrrrii zziittzzaaiizzuunn bbuu--
rruurraa hhoorrrreellaakkoo zzeerrbbaaiitt aass--
mmaattzzeeaa??

Orain jubilatuta nago eta
,pasiatzen nenbilela, ikusten
nuen farolen egoera ez zela
ona. Gainera, duela pare bat
urte ipinitakoak berriz ere
aldatzen ari zirela ikusi
nuen. Horrela, buruari buel-
tak ematen jarri nintzen ea
hori nola konpondu ziteke-
en. “Nola egin daiteke ere-

du bat ipinita dauden farola
guztientzat?”, galdetzen
nion nire buruari. Izan ere,
berriak badira egin diezaio-
kezu oinarri bat bere neurri-
ra, baina jada ipinita daude-
nei ipintzea zailagoa da eta
horiek dira zaindu behar di-
renak. Izan ere, farolen al-
daketak, diruaz gain, proze-
su bat behar du eta horrek
kalteak sor ditzake hirian.
-- NNoollaakkooaa iizzaann ddaa ppaatteenn--
tteeaa lloorrttzzeekkoo pprroozzeessuuaa??

Nahiko luzea eta zaila
izan da. Europa mailako pa-
tentea lortu behar izan dut,
izan ere, Udalek nire asma-
kizuna ikusi, aztertu eta hi-
rietan ipintzea onartzeko
momentuan, nik ez neukan
ezer. Hau da, produktua
salduta neukan, baina beste
bat agertu zitekeen gauza
berarekin eta nik ezin izan-
go nuke ezer egin, patente-
rik ez neukalako. Beraz,
nahiko estututa egon naiz,
beti Espainia mailan paten-
tatzen dudalako lehendabi-
zi, eta gero hasten naiz
mailaz igotzen. Hala ere,
gauzak ondo irten dira az-
kenean eta dirudienez arra-
kasta izan du nire asmaki-
zunak.
-- NNooiizz iikkuussii aahhaall iizzaannggoo ddaa
zzuurree aassmmaakkiizzuunnaa kkaalleeaann??

20 bat egun falta dira nire
asmakizuna egiten ari den
enpresak bere lana amaitze-
ko. Zarautzen ari dira egiten
farolentzako oinarri hauek
eta dena prest dagoenean
aurkezpena egingo dugu
nire asmakizuna faroletan
kokatzean.

-- 4400 ppaatteennttee bbaaiinnoo ggeehhiiaa--
ggoo ddiittuuzzuu..

Bai, bizitza osoa asmaki-
zunak egiten eman dut, bai-
na hau izan da, agian, en-
tzutetsuena.
-- ZZeeiinn ddaa eeggiinn dduuzzuunn aass--
mmaakkiizzuunneettaattiikk gguussttuukkooeenn
dduuzzuunnaa??

Irekiera errezeko gailu bat
asmatu nuen, baina multi-
nazionalen presioen ondo-
rioz ezin izan dut maila han-
dian zabaldu. Asmakizun
honek antxoak edo horrela-
ko lata bat zabaltzeko or-
duan geldiarazi egiten du ti-
raketa, eta horren ondorioz,
latak zabaltzean egiten di-
ren zauriak ekiditea lortzen
da. Bestetik, Guiness libu-

ruan sartu zitekeen lata-ire-
kigailua ere asmatu nuen.
Munduko lata-irekigailu txi-
kiena eta lauena da, eta lata
oso ondo irekitzen du, gel-
ditu gabe. Estatu Batuetan,
Britania Handia eta Kanada
bezalako herrialdeetan pa-
tentatuta dago, baina asma-
kizuna nirea da berez.
-- ZZeerr ddaa aassmmaattzzeeaazz ggeehhiieenn
gguussttaattzzeenn zzaaiizzuunnaa??

Nik beti beharrezko gau-
zak asmatzea nahi izan dut,
egunerokotasunean edo
gure inguruan beharrezkoak
diren gailuak. Askok esaten
didate lau enpresa izan ni-
tzakeela, baina nire nahia ez
da hori, nik asmakizunagai-
tik dirua jaso eta beste as-
makizun berri batetan pen-
tsatzen dut.
-- BBeessttee aassmmaakkiizzuunn bbeerrrrii--
rreenn bbaatt ddaauukkaazzuu bbuurruuaann??

Asmakizun bat aurkezten
dudan momentuan, beste
hiru edo lau ditut buruan
(barreak). Gauzak burura-
tzen zaizkidan heinean oha-
rrak hartzen ditut, horrela,
beti dut zerbait egiteko.

“Asmakizun bat aurkeztu orduko, 
beste hiru edo lau dauzkat buruan”

Farolen oinarriak babesteko tresna. Hori da
Fernando Sanzek asmatu duen azkena. Barruelosen
(Palentzia) jaio, baina Eibarren aspalditik bizi den
gizon honek 40 baino patenete gehiago ditu.
Hala ere, farolen oinarrien babes hau, bere
esanetan, ez da asmatuko duen azken gailua.
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““FFaarroollaakk 

bbaabbeesstteekkoo aassmmaattuu

dduuddaann eerreedduuaakk

uuddaalleeii ddiirruuaa 

aauurrrreezztteekkoo aauukkeerraa

eemmaannggoo ddiiee””
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AAnnddeerr LLaassttrraa
2211 uurrttee,, iikkaasslliiaa
Nik oso txarto ikusten dot; dana bota-
ta, izugarrizko penia emoten desta
merkatu plazia holan ikustiak. Oiñ
egingo daben merkataritza zentruari
buruz ez dakat informaziño askorik;
holan, ezin dot eritzi argirik emon.

Zelan ikusten dozu 
merkatu plaziarekin 
egin bihar dana?

IInneess MMuurriilllloo
6633 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Ba ez dakitt ondo ala txarto egongo
dan, baiña nik ez dotenez honetaz as-
ko ulertzen ezin dot askorik esan. Esa-
ten dabe merkataritza zentru politta
egingo dabela, ez dakitt; holan bada
oso ondo ikusten dot.

SSaarraa RRooddrríígguueezz
6611 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Nik ez dot oso ondo ikusten merkata-
ritza zentru bat merkatu plaza batekin
batzia. Arropak eta janarixak batera, ez
dakitt, ez dot oso ondo ikusten. Gauza
bakotxa beran aldetik ipiñi biharko ze-
ben; bestela, kalterako izan leike.

IIggoorr SSeennddiinnoo
3322 uurrttee,, mmeekkaanniikkuuaa
Neri ondo begiitantzen jata Errebaleko
obra hori egittia. Hobetzeko bada,
behintzat, ondo ikusten dot. Iñor izo-
rratzen ez badau obra honek, ondo
ikusten dot berau egittia; halanda be,
ez dakat horren gaiñian informaziño
askorik.

Errebal kalian jendia pillatuta, danak aurrera begira, ahua
zabalik, askok begixak gorrittuta, malkua eusten bebai. Merkatu
plazia botatzen eguazen, merkatu plaza mitikua, betikua, herriko
markia zana. 1941. urtian eraiki zeben merkatu plazia, gerra
ostian. 67 urtetan zihar egon da Errebal kalian beran kokalekuan
geldirik, fruituak eskintzen, arraiñak, ardaua, basarrixetako
produktuak eta ikusten ez diran gauza asko be, barrixak,
konbersaziñuak, azken fiñian, bizitzia. Oiñ ez dago ezer, pare
bat makiña dagoz bertako hondakiñak batzen. Oin Errebal
Centerren sasoia hasi bihar da, denpora modernua,
merkataritzak garrantzia izugarrixa dakan denporia. Holan,
merkatu plaza zaharrian biltzen ziran baserrittar askok beran
postua laga egin bihar izan dabe, euren garaixa amaittuta dago.
Denda berrixak, supermerkauak eta modernitatiak hartuko
detse lekua. Oindiñok obrak amaittu bihar dira datorrena
zelakua dan ikusteko, baiña seguru ez dala lehengo merkatu
plazian bardiña izango.

MEKANIKETARAKO

TRESNAK

UURRKKIIZZUU,, 77 % 994433 8822 0044 9944 // 994433 1122 1111 2200 Faxa: 994433 1122 1111 4400
uutthheemmeekk@@uutthheemmeekk..ccoomm

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

AAsskkoo mmaaiittee dduueennaakk
aasskkoo ssuuffrriittzzeenn dduu
aasskkoo ssuuffrriittzzeenn dduueennaakk
aasskkaattaassuunnaa dduu mmaaiittee

LEHENENGO URTEURRENA
2007-III-22

JOSAN AGIRRE

Martxoaren 22an 
eguerdiko 13:00etan 
Arraten elkartuko 
gara Josanen oroimenez.

Izan zinelako bazara, 
eta gure artean beti izango zara
arrano beltzaren hegaldia 
bezain oparoa.

...eta kitto!/2008-III-14
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Eibar.org alkartiaren eki-
menez egongo da kalian
uda ondoren, iraillian-

edo Kalamuko Parlamentua,
Eibarri buruzko galdera-sorte-
kin osatutako mahai-jokua. Jo-
kuaren sortzaillietako bat dan
Oier Gorosabelek azaldu des-
kunez, “galdera-erantzunekin
osatutako jokuak oso popula-
rrak dira, jendiari asko gusta-
tzen jakoz eta, hori ikusitta,
Baztan aldeko Xorroxin irrati-

kuak horrelako jokua sortu
eben Berroetarako. Oso herri
txikixa da Berroeta eta jokuak
arrakasta ikaragarrixa euki
eban, etxe guztietan joko bat
egotia lortu eben. Hori ikusitta,
Eibar moduko herrixandako
ideia aproposa zala begittandu
jakun. Izan be, gure herrixak
historixa luzia daka, industria,
kale-bizitza aberatsa... horrela-
ko joko batek gure herrixaren
gaiñian gauza asko oso modu

didaktikuan ikasteko aukeria
emoten dabela uste dogu eta
biharrian hasii giñan”. 

NNaaffaarrrrookkoo eessppeerriieennttzziiaarrii 
jjaarrrraaiittttuuttaa

Euskal Herrixan egon dira
aurretik holako jokuak sortzeko
ekimenak. Xorroxin-ekuen es-
perientziaz gain, zabalkunde
haundixa euki dau Argiak argi-
tara emondako ‘Gure mendea’
izeneko mahai-jokuak. Jokua,
gaiñera, bere bersiño tradizio-
naletik haratago juan da eta in-
terneterako bersiñua eta dana
sortu eben egilliak. Herri baten
gaiñeko gaixak lantzeko jokue-
tan, barriz, donostiarrak eurak
badakixe zeozer, Donostiako
Euskara Patronatuak ‘Donostiaz
badakit’ izeneko jokua emon
eban-eta argitara. Nafarrora
bueltauta, 2000. urtiaz geroztik
Sakanan eta Leitzan euren in-
guruko historixia, kulturia, kiro-

la eta baitta euskalkixa be oiña-
rri daken mahai-jokuak dittue.

11..550000 ggaallddeerraattiikk ggoorraa
Eibarren ez giñan ba gitxia-

go izango eta hamabost bat la-
guneko lantaldia osatu eben
Eibar.org alkartiaren barruan
eta batzuk galdera sortak pre-
paratzen hasi ziran, beste ba-
tzuk txartelak eta tablerua bera
diseiñatziari ekin zetsen bittar-
tian. Lantaldeko kidiak ingu-
ruan topau dittuen dato intere-
santiak pillatzen jardun dabe,
hórretatik galderak prepara-
tzen juateko. Gorosabelek di-
ñuanez, “gure taldian edade
diferentietako lagunak gagoz
eta gure inguruan, ondo eza-
gutzen dittugun kontuak ba-
tzen ibilli gara. Ni neu nere au-
zoko kontuak batzen ibilli naiz
eta, holan, danon artian, 1.500
bat galdera sortu dittugu eta
bizpahiru urteko tartian galde-

Tribial itxurako mahai-jokuak arrakasta
haundixa dake jendiaren artian, izan be
bakotxak hainbat gairen gaiñian zenbat
dakixan neurtziak xarma berezixa daka
askorendako. Laster gure herrixari buruz
zenbat gauza dakigun neurtzeko modua
izango dogu, euskera hutsian eta oso
modu entreteniduan, horretarako jokua
preparatzen dihardue-eta. Mahai-jokua
esku artian izateko oindiok itxoiñ egin
biharko dogu, baiña proiektuaren 
sortzailliekin egon gara, jokua zelakua
izango dan ezagutzen juateko 
asmuarekin.

Kalamuko Parlamentua helburu

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

EIBARRI BURUZKO GALDERA-SORTA OIÑARRI DAKAN JOKUA 
PREPARATZEN DIHARDUE

Tribiala moduko jokuak arrakasta haundixa eukitzen dabe.
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ra gehixagorekin jokua barri-
tzen juateko moduan izango
gara errez”.

Gure jakitturia lantzeko ez
eze, belaunaldixen arteko ko-
munikaziñua lantzeko tresna
egokixa izan leike jokua: “Adi-
bidez, edozein jubilauri Untza-
ga kalia zein zan galdetuz ge-
ro, badaki Calbeton kalia hala
deitzen zala sasoi batian, baiña
gaztiak ez dakixe hori. Horrela-
ko hamaika kontu dagoz, gau-
za txiki eta interesantiak, asko-
tan eskolan emoten ez diranak,
edo liburuetan agertzen ez di-
ranak. Gaiñera, liburuetan jaso-
ta egonda be, kontuan izan
bihar da jende askok ez dabela
horrelako libururik irakorriko.
Horregaittik jokua horrelakuak
transmititzeko perfektua da,
oso modu dibertigarrixan, gai-
ñera. Exito haundixa eukiko
dabela pentsatzen dogu”.

GGaallddeerraazz jjoossiittttaakkoo iibbiillbbiiddiiaa
Jokuaren itxuriari begiratuta,

‘oca’ jokuaren trazia eukiko
dabela aurreratu deskue egi-
lliak: “Mahai-gaiñian jokatze-
kua izango da, ‘oca’ ren antze-
rakua: dadua bota eta fitxekin
aurrera juango da jokalarixa,
bidian topatzen dittuan traba
eta galdereri aurre egitten eta
helburu argi batekin: jokuari
izena emongo detsan Kalamu-
ko Parlamentuan sartzia”.

Jakiña, Eibarrerako galderak
preparatzen diharduen mo-
duan, tablerua bera Eibarko
txoko eta irudi ezagunekin
apaindutakua izango da. Patxi
Argarate, Zaloa Etxaniz eta
Maite Rementeriak dihardue
dibujuak lantzen eta, Gorosa-
belek berak oindiñok ikusi ez
badau be, ikusi dabenak “table-
rua enmarkatzeko modukua,
oso politta” dala esan detse.

Jokua argita-
ratzeko orduan
Eibarko Udalak
diruz lagundu-
ko detse, baiña
egilliak argi
dake zein dan
euren helburua: “Honekin ez
dogu dirurik etaratzeko asmo-
rik, ahalik eta jende gehixenak
erostia gustauko litxakigu, Ei-
barren maximuan distribuitzia
eta horretarako prezio merkian
ipiñiko dogu salgai herriko
denda eta bestelakuetan”. 

HHeerrrriixxaa hhoobbeettoo eezzaagguuttzzeekkoo
llaagguunnggaarrrriixxaa

Bakarrik Eibarrerako eta eibar-
tarrondako pentsautako jokua
izan arren, gurera etorrittakuak
herriko historixa eta ohitturetan

“integratzen” laguntzeko erabil-
garrixa izan leike: “Pentsau, Ei-
barrera ezkondutako azpeittiar
batendako, adibidez, Eibarren
gaiñeko gauzak modu errez eta
entretenigarrixan ikasten juate-
ko balixo leike”. 

Edozelan be, eibartarrori ez
jaku txarto etorriko gure herri-
xaren gaiñeko kontueri errepa-
sotxua emotia, aurtengo Ga-
bonetako afalostietan etxe ba-
tian baiño gehixagotan lehia
gogorrak piztuko baitira, Kala-
muko Parlamentua helburu.

11
geure gaiA

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
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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

Funeuskadi taldea

Mugica 
Ehorzketa

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia
8  Pediatria
9  Psikiatria

10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Alergologia
14  Koloproktologia
15  Urologia
16  Estetika unitatea
17  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo 

11.. ssoollaaiirruuaa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HHeellbbiiddee bbeerrrriiaa

Oka jokuaren
itxuria eukiko
dau honek be,
baiña Eibarrera
moldatutako
irudi eta 
galderekin.

Baztandarrak
2005eko
otsaillian 
Tuku-keta
izeneko 
jokua 
plazaratu
eben.
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-- SSaarriiaa eessppeerroo zzeennuueenn??
Ez. Gainera, tontakeri bat

moduan hasi zen dena. Oler-
kiak etxean egin nituen eta
etxekoak “irakurri itzazu, ira-
kurri” aritzen zitzaizkidan,
baina nik ez nuen nahi. Ho-
rrela, olerkiak eginda zeude-
nez, bidaltzea erabaki nuen.
-- NNoollaa iinnssppiirraattuu zziinneenn??

Ba, adibidez, leihotik begi-
ra negoela tanta bat ikusi eta
insipratu egiten nintzen.
-- NNoollaakkooaakk ddiirraa oolleerrkkii ssaarrii--
ttuu hhoorriieekk??

Bat amatxiri buruzkoa da,
beste bat croissant bati bu-
ruzkoa, dantzari bati buruz-
koa beste bat, eta abar.

-- BBeettiiddaanniikk iizzaann dduuzzuu gguuss--
ttookkooaa iiddaazztteeaa??

Betidanik. Agian, ez dut
egindakoa lehiaketetara aur-
keztu, baina gustatzen zait.
-- HHoorrrreellaakkoo ssaarrii ggeehhiiaaggoo jjaa--
ssoo dduuzzuu??

Ez, horrelakoak ez. Behin
Debegesako bat irabazi nuen
DBH-ko 3. mailan nengoela.
-- IIzzaann dduuzzuunn aarrrraakkaassttaarree--
kkiinn,, aanniimmaattuukkoo zzaarraa ggeehhiiaa--
ggoottaann ppaarrttee hhaarrttzzeerraa??

Animatuko naiz. Istorioak
beharrean, sentimenduak
idazten ditut, zerbait abs-
traktua, eta agian lehiaketa
honetan zortea izan dut eta
gustatu egin zaie.

“Sentimenduei buruz
idazten dut batez ere”

Maialen Badiolak
Euskaltzaindiaren
‘Resurrecion M. de Azkue’
saria jaso du Olerki
sailean. Aldatze
ikastetxean ikasten du
eta ez zuen espero
saria jasotzea.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Amaitu dira hauteskundeak! Bai-
na ez pentsa politikarien aurpe-
giak berriz ikusiko ez dituzula,
edonon daude-eta! Betiko gauza
bera da, ez dizu gehiegi harritu
behar. Badakizu, ahal den heine-
an beste alde batera begiratu!

ttaauurruuss
Aste Santurako prest? Egun bikai-
nak pasatuko dituzu, baina ez zai-
tez urrutiegi joan, badaezpada
ere. Agian norbaitek zure beharra
izango du eta laguntza eskaini be-
harko diozu. Hala ere, egun zora-
garriak datoz.

ggeemmiinnii
Zure familiakide bati huts egin ba-
diozu heldu da barkamena eska-
tzeko ordua. Gaizki sentitzen ba-
zara, zure kontzientzia garbitzeko
onena barkamena eskatzea da.
Lasaiago sentituko zara, eta ba-
kean.

ccaanncceerr
Ez izan presarik. Itsasoan bainua
hartzeko aukera izango duzu
udan, beraz, ez zaitez ur ia izoz-
tuan sartu orain, bihotzekoak
emango dizu-eta! Badakit bainu-
jantzi berria estreinatzeko gogoa
daukazula, baina izan pazientzia.

lleeoo
Estresatuta? Nazkatuta? Lasai,
hurrengo egunotan deskonekta-
tzeko aukera izango duzu. Pilak
berriro ere kargatu eta udara arte
animo osoarekin jarraitzeko inda-
rrak hartu. Orain erlaxatzeko mo-
mentua da.

vviirrggoo
Nola pentsatzen duzu oporretan
hemendik alde egitea dirurik ez
badaukazu? Orain arte errege ba-
ten moduan bizi izan zara, baina
noski, orain hemendik kanpo joan
gabe zaude. Hurrengo baterako
ondo pentsatu ezazu.

lliibbrraa
Armairua berriztu beharko zenu-
ke. Zure arropa modaz pasatu zen
duela pare bat denboraldi, desfa-
satuta zaude. Badakizu, garai
hauetan irudia oso garrantzitsua
da, tamalez edo zorionerako, gau-
zak horrelakoak dira.

ssccoorrppiiuuss
Filme batek markatuko du zure
astea. Hura ikustean buruari
hainbat buelta emango dizkiozu
eta gauza askotan pentsatuko du-
zu. Beraz, argi egon zein filme
ikusten duzun aste honetan. On-
do aukeratu!

ssaaggiittttaarriiuuss
Maite duzun pertsonarekin une
ederrak biziko dituzu hurrengo
egunotan. Zuen bakardadean,
mundutik isolatuta zaudetela
emango du eta ahaztezinak bihur-
tuko dira une horiek. Ederra da
maitasuna, eta bizitzea gehiago!

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Bizitzan ez da dena zoriona eta
poza, momentu txarrak ere bizi
behar dira. Orain iritsi da zure-
ra horrelako momentu bat. La-
burra izango da, baina minga-
rria. Hurbilekoen laguntza be-
harko duzu.

aaqquuaarriiuuss
Udaberria heltzear dagoenean...
orain hasten da hotza berriro?
Eguraldia zoro-zoro dabil, Aqua-
rius maitea. Eta zu oraindik eta
zoroago! Askotan, egiten dituzun
gauzek ez daukate inolako justifi-
kaziorik. Ez ahalegindu aurkitzen!

ppiisscciiss
Ezin duzu zure burua zapaltzen
utzi. Gehiago baloratu behar du-
zu zure burua eta aurka egiten di-
zutenei aurre egin. Mahai gaine-
an kolpea eman eta “hemen na-
go” esan. Gauzak argi utzi zapal-
tzaileei.

horoskopoa

Gaztekitto
12

Ikasleek eremu zientifiko-
teknologikoan proiektuak
egiteko motibatu daite-

zen eta, horrela, inguruko
sektore industrialak jasaten
duen teknikari falta murrizte-
ko asmoarekin antolatu zuen
I. ProiektEibar lehiaketa Ei-
barko Industria Ingienaritza
Teknikoko Unibertsitate Es-
kolak. Euskal Autonomia Er-

kidegoko eta Nafarroako Ba-
txilergo eta Goi-mailako He-
ziketa Zikloetako ikasleei zu-
zenduta zegoen lehiaketa,
eta proiektuak eremu zienti-
fiko-teknologikoaren barruan
egin behar ziren.

Batxilergoko lehen saria
Barakaldoko El Regato ikas-
tetxeak ‘Planta Industrial de
Mecanizado de Piezas, Con-

I. PriektEibar 

lehiaketako 

sariak banatuta

Azoka teknologikoa antolatu zuten ate irekien jardunaldia 
aitzakiatzat hartuta.



gaztekittO
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Institutukoak mundua ezagutzen

Martxoaren 4tik 7ra, Ignazio Zuloaga institutuko 2266 iikkaassllee
eettaa bbii iirraakkaassllee eelluurrrreettaarraa joan ziren. Taldeak Astún eta
Candanchún eskiatzeko aukera izan zuen, “denboraldiko
elurrik onenarekin gozatuz”. BBiiggaarrrreenn mmaaiillaakkoo iikkaasslleeaakk,
berriz, AAlleemmaanniiaattiikk bbuueellttaattuu bbeerrrrii ddiirraa: “Balingen izeneko
herrian astebete igaro dute eta hango alkate-ordeak harrera
ofiziala egin zien. Elkartrukea benetan ahaztezina izan da”.
Institutukoek Alemaniako ikasleak Eibarren hartuko dituzte
apirilaren 12tik aurrera. 

Eta lleehheenneennggoo mmaaiillaakkooaakk, berriz,
IInnggaallaatteerrrraann, York inguruan egon
dira, St.Wilfrid ikastetxeak
antolatutako Nazioarteko Astean
parte hartzen: “Aurten Polonia,
Ukrainia, Suedia, Italia, Alemania,
Pakistan, Bulgaria, Eslovekia
eta Euskal Herriko ikasleak aritu
gara lanean elkarrekin. Hango
familietan egonaldia amaitu
ondoren, Londresen igaro dugu
asteburua, hiria ezagutzen”. 

trol Manual’ proiektuarekin
irabazi du. Horrela, ikastetxe
bizkaitarrak 600 euroko saria
eskuratu du. Goi-mailako
Heziketa Zikloetako mailan,
berriz, Bergarako Miguel Al-
tuna ikastetxeko ‘Vivienda
Doméstica’ proiektua izan da
saritua, 600 euro irabaziz.
Gainera, Bergarako ikastetxe
honek beste sari bat eskuratu
du. Izan ere, Kalitateko sei
proiektu aurkeztu dituzte-
nez, inplikazio handiena izan
duen ikastetxearen saria lor-
tu du, eskuko ordenagailu
bat lortuz.

AAttee iirreekkiiaakk
Martxoaren 8an, bestetik,

Eibarko Industria Ingienaritza
Teknikoko Unibertsitate Esko-
lak ate irekien jardunaldia
egin zuen. Horrela, Batxilergo
eta Heziketa Zikloetako ikasle
interesatuek zentruan eskain-

tzen diren Elektronika eta Me-
kanikako Industria Ingienari-
tzako titulazioei buruzko infor-
mazioa jaso ahal izan zuten,
eta baita lanbide irteeren in-
gurukoa ere.

Egun berean, gainera, zien-
tzia eta teknologiaren azoka
bat ere egin zen zentruan.

Horrela, bertako ikasleek
stand ezberdinetan bertako ti-
tulazio bietan ikusi litezkeen
saiakera eta gailu ezberdinak
erakutsi ahal izan zituzten, eta
bertaratuek ingienaritza elek-
troniko eta mekanikoko ekipo
eta sistema hauek ikusi eta
erabili ahal izan zituzten.

Barakaldo eta Bergarako ikastetxeek irabazi dituzte lehiaketaren 
lehenengo edizioaren sariak.
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bizi izan zenean,

idazten ari dena ez

dakit non egongo zen...

mundu honetan behintzat

ez. Dena den, eskerrak ar-

gazkilari ausartak eta finak

zeudela hantxe, eta horre-

gatik egun haietako irudiak

behin eta berriz ikusi ahal

izan ditut. Azken egunotan

ikusterakoan, zera datorkit

burura: "kolorea jartzen ba-

diegu, ez dute egungo Ei-

barrekin diferentzia haun-

dirik".

Zergatik ari dira obra

GUZTIAK batera egiten gu-

re herrian? Txaltxa Zelain

txakurrarekin nagoenean,

Untzaga alderuntz begiratu

eta sei ikaragarrizko grua

kontatu nituen. Kalbeton

kalean ere obrak, orain Ba-

rrenan ere hasi omen nahi

dituzte... eta noski, Errebal

Center (hori izena hori), ere

eraikitzen ari dira. Ez da

gauza makala, ez. Etxean

ere, paretak apurtzen hasiak

dira. Normala, sei hilabete

jo ta ke taladroarekin... 

Gero, batzuk harritu edo-

ta haserretuko dira Kli-

kowsky telesailan leihotik

ikusten dena grua bat dela

ohartzen direnean, eta ei-

bartarrak dira. Hobe umore

onez hartzen badugu. Hain-

beste zarata eta traba jasan

ondoren, pisu bat oparitu

beharko ziguten bakoitzari

(eskatzearren ez da izango).

Gerra zibila ote?

BBoorrjjaa RRooddrríígguueezz
((KKAAZZEETTAARRIIAA))
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Bergarako igerilekuetan
asteburuan jokatutako
igeriketako probintzia-

ko txapelketetan, Urbat-Urko-
tronikeko ordezkariek bikain
jardun zuten eta, horrela, se-
nior mailan Aitzol Arrillagak
bizkar erako 100 eta 200 me-
troetako probak irabazi zi-
tuen, estiloetako 400ekoan
bigarren sailkatuz. Junior mai-
lan, bestalde, Maider Perale-
sek bizkar erako 50 eta 200
metroko lasterketak berega-
natu zituen, azken proba ho-
rretan Espainiako txapelketan

parte hartzeko minimoa esku-
ratuz; Markel Alberdi azpitxa-
pelduna izan zen hiru probe-
tan, libre erako 50, 200 eta ki-
lometro eta erdikoetan, aurre-
neko bietan Espainiarako mi-
nimoak ere eskuratuz; eta
Paula Garcia 2.a izan zen 400
estilotan eta Jone Calvo 3.a
800 libretan.

Asteburu honetan Euskadiko
txapelketak izango dira jokoan
Tolosan aipatutako maila bie-
tan. Eta infantilek, bestalde,
Lasarten Gipuzkoako txapelke-
tak izango dituzte jokoan.

Kirolez kirol
14

Kadete mailako proba horrek hiru ha-
markada beteko ditu etziko edizioare-
kin eta, ohikoa denez, 50 kilometro

eta erdiko ibilbidea izango du. Irteera Untza-
ga plazan emango zaio txirrindularitza proba-
ri, goizeko 10.00etan, eta Eibartik Elgoibarre-
runtz joko dute, Mendaron biratu eta Maltza-
garaino bueltatzeko, gero hor Soraluzeruntz
jo eta, Bergarara iristerakoan, han biratu eta
Eibarren amaitzeko. Helmuga Urkizuko do-
rreen parean kokatuko da, Zubi-Gainen au-
rrean, eta gutxi gorabehera 11.25etarako da-
go aurreikusita.

Abascal Memorialaren
XXX. edizioa domekan

...eta kitto!/2008-III-14

Senior mailako hiru domina eta juniorretako beste sei eskuratu 
zituzten Bergaran Urbat-Urkotronikeko igerilariek.

Aurreko zapatuan jokatutako Udaberri Sa-
ria - Javier Gallastegi Memorialean, Zi-
klos Elorriagako Illart Zuazubizkarrek ira-

bazi zuen, atzetik zetorren hirukoteari hiru segun-
doko aldea kenduz. Guztira 41 txirrindulari hel-
mugaratu ziren, probaren 87 kilometroak bete
eta gero, eta irabaz-
leak ordu bi eta mi-
nutu erdi behar izan
zituen. 30 izan ziren
probatik erretiratu
zirenak. Taldekako
sailkapena Andoain-
go T.E.-rentzat izan
zen, Lan Mobelen
aurretik, eta mendi-
ko sailkapena Gorka
Olaizolak irabazi
zuen.

Udaberri Sarian 
Zuazubizkar garaile

Hiru txapelketa garrantzitsutan
hartuko dute parte Eibarko xa-
kelariek. Domekan hasita eta

23ra arte, Donostiako Nazioarteko Xa-
ke Txapelketaren XXXI. edizioan joka-
tuko dute Haritz eta Julen Garro, Jon
Arana, Aitor Arroitajaregi eta Edu Ola-
bek. Eta hurrengo astean, 25etik 29ra,
Euskadiko kadete eta jubenil mailako
txapelketak jokatuko dira Unibertsitate
Laboralean, Euskal Xake Federazioak
eta gure herriko Klub Deportiboak an-
tolatuta. Azken talde honetatik, Haritz
Garrok eta Diego Olmok jubenil mai-
lan lehiatuko dute eta kadeteetan Julen
Garrok eta Edu Olabek.

Ligari dagokionez, Deporreko talde
biak oso maila onean dihardute eta,
horrela, 1. mailako taldea sailkapene-
ko lidergoan dago jardunaldi biren fal-

tan, 25 punturekin; atzetik ditu, puntu
bira, Gros C eta Fortuna B. Azken jar-
dunaldian, Eibar A-k bina berdindu
zuen Gros C-rekin. 3. mailako taldeak,
bestalde, lehen faseko azken jardunal-
dian Zarautz E-ri 3-1 irabazi eta gero,
sailkapenaren 2. postuan amaitu dute,
24 puntu eta erdirekin, Elgoibar lide-
rrarengandik puntu bira. Orain igoera
faseari ekingo diote eibartarrek, Zibu-
ru, Astigarraga, Hernani eta Donostia-
ko taldeen aurka.

Aste Santu betea
herriko xakelarientzako

Bederatzi domina Gipuzkoako igeriketa txapelketan

Iazko podiuma Urkizu parkean.

Irabazlearen taldekideak
garaipena ospatzen.
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Eibar-Urko foball tal-
deak Gazteen Oho-
rezko Mailara igo-

tzeko txartela lortu zuen
zapatuan Barakaldori 1-0
irabazi ostean. Iaz maila
galdu ostean, lehen tal-
dearen adibidea jarraituz
maila berreskuratu du
Rafael Barrutiak gidatzen
duen taldeak. Gorriurdi-
nek urtarriletik izan dute
mailaz igotzeko aukera
euren eskuan eta azke-
nean lortu dute euren

helburua denboraldia
amaitzeko lau jardunaldi-
ren faltan. Neurketa, gai-
nera, ezin zen zirraraga-
rriagoa izan, talde arma-
ginak 88. minutuan lortu
baitzuen garaipenaren
gola Varelaren burukada
bati esker.

GGrraannaaddaa 7744--EEiibbaarr bbiihhaarr
Eibar KE-ren lehen tal-

deak, bestetik, Granada
74-ren aurka jokatuko du
bihar Escribano Castilla

zelaian 18.00etatik au-
rrera. Manixen mutilek
talde andaluziar baten
aurka jokatuko du berriz
ere, joan den asteburuan
Cadizi 1-0 irabazi ostean.

Eibartarrek, gainera, la-
gunarteko neurketa joka-
tu zuten eguaztenean
Hernaniren aurka. Go-
rriurdinak 1-6 gailendu
zitzaizkien berdeei Del
Olmo, Altuna (2), Zuru-
tuza (2) eta Natxo Insa-
ren golei ezker.

Urko Gazteen Ohorezko mailara igo da

Denboraldi honetan askotan
gertatu ez dena eman da az-
ken asteburuan eta 2. maila

probintzialeko talde biak euren par-
tiduak irabazi dituzte. Horrela, igoe-
ra fasean, Novamark-ek, luzapena
behar izan bazuen ere, 78-72 irabazi
zion Aloña Mendiri. Zazpi jokalarire-
kin bakarrik aurkeztu zen Eibarko tal-
dea, lesioek guztiz birrinduta eta
neurketa oso parekatuari egin behar

izan zion aurre. Partidua 64nako ber-
dinketarekin amaitu zen eta luzape-
nean Novamark-ekoak hobeak izan
ziren. David Ronco pibota (16 pun-
tu) eta Ion Arriaga basea (18) izan zi-
ren taldeko onenak.

Katu Kalek garaipen errazagoa lor-
tu zuen, Ganbarari 62-40 irabaziz eta,
modu horretan, bigarren fase hone-
tan bost garaipen eta lau porrot ditu.
Hasieratik lortu zuten eibartarrek al-

dea irekitzea eta 1.
laurdena 23-9koa-
rekin amaitu zen.
Atsedenaldira 33-
24koarekin erretira-
tu ziren. Urrutiko
jaurtiketetan asko
asmatu zuten orain-
goan Katu Kale
1173-eko jokala-
riek, hiruko bedera-
tzi lortuz. Saskira-
tzaile onenak Fito
(16 puntu) eta Losa-
da (13) izan ziren.

Saskibaloiko talde biak irabazle

Bi irteera izan ditu jarraian Eibarko esku-
baloi taldeak eta, aurrenekoan Algeci-
rasi 26-35 nagusitu bazitzaion ere, he-

renegun ezin izan zuen gauza bera egin Valla-
doliden eta hor, borroka eman arren, 28-24
galdu zuten Arratekoek. Azken partidu hone-
tan, Malumbres bezain ondo -edo hobeto
agian- egon zen Sierra Gaztela-Leongo talde-
aren atezaina eta horrek zaildu egin zuen ei-
bartarrek garaipena lortzea. 

Arrateren hurrengo partidua datorren aste-
ko eguaztenean jokatuko da Eibarren, Aragon
talde indartsuaren aurka (sailkapeneko 5. pos-
tuan sendo). Gero, handik astebetera, Grano-
llersera joango dira Debreren mutilak eta hor-
tik hiru egunera, hilaren 29an, Teka Cantabria
hartuko dute Ipuruan.

Arratek Algecirasen
irabazi eta 

Valladoliden galdu

kirolez kiroL
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Novamark-eko 
Gergori saskira 

gerturatzen.

Pelota partiduak 
bihar Astelenan

Udaberri Torneoko eta Euskal Ligako partiduak
hartuko ditu bihar goizean, 11.30etatik au-
rrera, Astelena frontoiak. Jubenil mailako

partiduarekin hasiko da: bertan Hidalgok eta Alvare-
zek (edo Aristegik) osatutako Klub Deportiboko bi-
kotea eta Errenteriakoa izango dira, nor baino nor. Ja-
rraian, Bengoetxea eibartarrak Markinako ordezkaria-
ri egingo dio aurre Euskal Ligako Ohorezko mailako
partiduan. Azken honen itzulerako partidua hilaren
29 edo 30ean jokatuko da Markinan.

Foball zaletu txapelketa
talde biren gauza da

Durango eta Jose Autos lehia bizian dihardute,
20. jardunaldia jokatu eta gero, foball zale-
tuen aurtengo txapelketaren bila. Azken jar-

dunaldian Jose Autosek Teknografik beste aurkari bat
bide horretatik baztertu zuen, 2-0 irabazi baitzion; bi-
tartean, Durangok 2-4 galdu zuen Tankemansekin
eta, modu horretan, lidergoa Jose Autosek eskuratu
du. Bihar Jose Autosek Aguiñaspiren kontra jokatuko
du (08.30etan) eta Durangok Txoko izango du aurka-
ri (11.30etan).
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-- NNoollaa hhaassii zziinneenn aannttzzeerrkkii mmuunndduuaann??
Txikitatik mozorrotzea asko gustatu zait eta pailazoarena egitea ere.

Familia dibertitzen zuena nintzen eta artistaren kontu hori ez da gene-
etan daramadan zerbait; izan ere, familian inor ez da horrelako zerbai-
tetan aritu. 1990. edo 1991. urtean, ez dut ondo gogoratzen, Narruz-
ko Zezen antzerki taldean sartu nintzen, eta ordutik gaur egunera arte
antzerki munduan aritu naiz.
-- EEssaann ddaaiitteekkee aannttzzeerrkkiiaarreekkiinn dduuzzuunn hhaarrrreemmaannaa bbookkaazziioozzkkooaa ddeellaa??

Kazetaritzan eta Publizitate eta Harreman Publikoetan lizentziatua
naiz; horrela, beti diot nire lanbidea kazetaria dela, baina nire bokazioa
antzezlea izatea da. Horrela, bihotza erdibituta daukat (barreak). Egia
esan, beti gustatu izan zait antzeztea, baina baita ahotsarekin lan egitea
ere. Esataria naiz lanbidez; horrela, ahotsarekin gauza ezberdinak lan-
tzea gustoko izan dut beti.
-- MMaaddrriilleerraa jjooaann zziinneenn aannttzzeerrkkii--iikkaasskkeettaakk oossaattzzeerraa.. BBeehhaarrrreezzkkooaa ddaa
hheemmeennddiikk kkaannppoo jjooaatteeaa aannttzzeerrkkiiggiinnttzzaann aarriittuu nnaahhii iizzaanneezz ggeerroo??

Nik uste dut ez duela zertan horrela izan behar. Uste dut Bilbon Arte
Dramatikoko eskola ofizial bat zabalduko dutela eta zoragarria izango li-
tzateke hori, baina gaur egun eskola gehien eta ikasteko aukera gehien
ematen dituen hiria Madril da. Horrela, antzerkigintzako formazioa osa-
tu nahi izanez gero, dantza garaikidea ikasiz, adibidez, kanpora joatea
ia ezinbestekoa izan da orain arte.
-- ‘‘MMaannddííbbuullaa aaffiillaaddaa’’ aannttzzeezzllaannaa aauurrkkeezzttuu zzeennuutteenn aannttzzeerrkkii jjaarrdduu--
nnaallddiieettaann RRuubbeenn GGaallllaarrddoo eerrmmuuaarrrraakk eettaa zzuukk.. NNoollaakkoo hhaarrrreerraa iizzaann
zzuueenn??

Poz-pozik gaude. Jendearen harrera sekulakoa izan zen, oso ondo ge-
ratu ginen antzezlanarekin eta ikusi genuen bertara hurbildu zirenek oso
ondo pasatu zutela. Gure helburua hori zen eta lortu genuela uste dugu.
Horrela, bertan lagundu gintuzten Narruzko Zezeneko lankideei, Juan Or-
tega eta Txema Cornagori, gugan konfidantza izateagaitik, eta, noski, ber-
tara hurbildu zirenei eskerrak eman nahi dizkiegu.
-- BBeerreezziiaa iizzaannggoo ddaa hheerrrriirraa aannttzzeezzllaann bbaatteekkiinn bbuueellttaattzzeeaa,, eezzttaa??

Bai, bai. Orain Ruben eta biok gure antzerki konpainia sortzeko bide-
an gaude, Orion Teatro, baina Eibarrera Narruzko Zezen atalaren ba-
rruan joatea nahi izan dugu.
-- BBeerraazz,, JJuuaann OOrrtteeggaakk aaiippaattuu zzuueenn bbeezzaallaa,, ““NNaarrrruuzzkkoo ZZeezzeenn ddeennaa,,
bbeettiirraakkoo iizzaannggoo ddaa””??

Guztiz ados nago esaldi horrekin. Esan daiteke gu Narruzko Zezenen
barruan hezitu garela eta Juan Ortegak txikiak ginenetik helduarora arte
nola hazi garen ikusi gaitu; beraz, uste dut Narruzko Zezen izaten hazten
zarela. Zure barnean doan zerbait da hori, azalera itsatsita doan zerbait.

-- AAmmaaiieerraarraa iirriittssii ddiirraa aannttzzeerr--
kkii jjaarrdduunnaallddiiaakk.. NNoollaakkoo bbaalloo--
rraazziiooaa eeggiitteenn dduuzzuu??

Pentsatutako bidetik joan dira
aurtengo antzerki jardunaldiak.
Emanaldiei dagokienez, gauza
batzuk guk pentsatzen genuen
bezala irten dira eta beste ba-
tzuk ez. Antzezlan batzuek es-
pero zena baino gehiago eman
dute, baina egon da baten bat,
itxaropenak agian handiak zire-
la-eta, kalitate aldetik espero
zena bete ez duena.
-- AAuurrrreettiikk eezzaarrrriittaa zzeenniittuuzztteenn
hheellbbuurruuaakk bbeettee ddiittuuzzuuee??

Orokorrean bai. Bai ikuslego
kopuruari dagokionez, bai mai-
la artistikoari dagokionez, mai-
la duina izan dute antzerki jar-
dunaldiek, nahiz eta ez egon
antzezlan distiratsurik. Aurten,
gainera, berezitasun bat izan
dute antzerki jardunaldiek, izan
ere, ballet eta zarzuela emanal-
diak egon ziren. Alde horreta-
tik, aniztasun horrek jardunal-
diei lagundu egin die, oso ha-
rrera ona eduki dutelako.
-- DDaattoorrrreenn uurrtteeaarrii bbeeggiirraa zzeerr
hhoobbeettuukkoo zzeennuukkee??

Ez dugu oraindik balorazio
zehatz bat egin. Hala ere, bes-
te gauza bat aipatzekotan, tal-
de unibertsitarioen partehar-
tzea azpimarratu nahiko nuke.
Antzerki zaletua egiten duten
talde hauek maila altua erakutsi
dute eta jendearen erantzuna,
antzezlan batean izan ezik, txu-
kuna izan da. Guri poza ematen
digu apustu honetan garaile
atera izanak, izan ere, arlo hau
mantendu eta zabaltzea gusta-
tuko litzaiguke antolatzaileei.
-- NNoollaakkooaa iizzaann ddaa jjeennddeeaarreenn
eerraannttzzuunnaa oorrookkoorrrreeaann??

Hor gauza bi bereiztu be-
harko lirateke: hurbildu den
jende kopurua eta jendeak no-
la hartu dituen lanak. Kopu-
ruari dagokionez, aurten pu-
bliko gutxiago hurbildu da, la-
nak ere gutxiago izan direla-
ko. 9.000 pertsona inguru eto-
rri dira lanetara, beraz, azken
urteotako joerari jarraitzen
diogu, nahiz eta aurreko urte-
etako kopuruak ez gehitu, ez
delako gutxitzen. Guk balora-
zio positiboa egiten dugu. Jen-
dearen erantzunaren gainean,
uste dugu gure ondare prezia-
tuena publikoa dela. Oso ikus-
lego zintzoa, ezker onekoa eta
fidela dugu.
-- AAuurrtteenn CCoolliisseeooaann eerree eeggiinn
ddiirraa eemmaannaallddiiaakk.. NNoollaakkoo
hhaarrrreerraa iizzaann dduu bbeerrrriittaassuunn
hhoonneekk??

Printzipioz, mantendu behar-
ko zena Hezkuntza Esparruko
antzezlekua zen, Coliseoa be-
rriagoa, herriaren erdian eta
baliabide tekniko guztiekin ze-
goena zelako. Horrela, berrita-
sun hori, Coliseoa, gure ‘izarra’
bezelakoa izango zenaren eta
Hezkuntza Esparrua zaharkitua
geratuko zenaren beldurra ge-
neukan. Behin jardunaldiak
amaituta, batzuk Coliseoaren
alde daude eta beste batzuk
Hezkuntza Esparruaren alde,
Erreala eta Athletic-ekin gerta-
tzen den bezala (barreak).
-- EErrcciillllaa ssaarriiaa jjaassoo dduuzzuuee aann--
ttzzeerrkkii jjaarrdduunnaallddiiaakk aannttoollaattzzee--
aaggaaiittiikk..

Egia esan oso sari garrantzi-
tsua da, beraz, agian harro sen-
titzeko ez, baina gustura sen-
tiarazten dizu horrelako sari bat
jasotzeak.

“Publikoa da gure 
ondare preziatuena”

Antzerki jardunaldietako antolatzaileetariko bat da
Juan Alday. Aurtengoa 31. aldia da herriak antzerki
saio hauek hartzen dituena eta
ikusi ahal izan da bere harrera
beti bezelakoa izan dela, 
ikusgarria. Orain oihala ixteko
ordua heldu da. Egindakoa 
baloratu eta datorren urteko 
jardunaldiak prestatzen hasteko
ordua.

JJUUAANN AALLDDAAYY

“Oso pozik gaude 
jendearen harrerarekin”

Aurreko barixakuan ‘Mandíbula afilada’ antzezlana
aurkeztu zuten antzerki jardunaldien barruan Ruben
Gallardo ermuarrak eta Belen Fernandez eibartarrak.
Narruzko Zezenen atal beteranoaren barruan eskaini
zuen euren lana bikoteak, izan ere, nahiz eta 
Madrilen bizi, eurak Narruzko Zezenekoak dira.

BBEELLEENN FFEERRNNAANNDDEEZZ, AKTOREA
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Herriko emakume artisten artelanak do-
mekara arte, martxoaren 16ra arte
egongo dira ikusgai Topalekuan. Erakus-

keta aurreko barixakuan inauguratu zen eta Mu-
sika Eskolak girotu zuen ekitaldia. Egunotan bisi-
ta ugari jaso ditu Arrate Kultur Elkarteko erakus-
keta aretoak. Arrate Kultur Elkarteak martxoaren
8aren inguruan urtero antolatzen duen erakus-
ketak margoak, eskulturak eta bestelako artela-
nak biltzen ditu. Erakusketa ohiko ordutegian bi-
sitatu daiteke: gaur, 19.00etatik 21.00etara eta
bihar eta etzi, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara.

Aurtengo Emakumearen Nazioarteko Egune-
rako erakusketan honakoak hartzen dute parte:
Mireia Agirrebeña, Virginia Arakistain, Idoia
Aranburu, Blanca Aranzabal, Mª Sol Artamendi,
Isabel Aspiazu, Txaro Baglieto, Aurora Baskaran,
Loli Blanco, Justi Cabello, Bego Domínguez, Nie-

ves Dorio, Elisabet Eguren, Begoña Eizagaetxe-
berria, Bakarne Elejalde, Mari Fran Ereña, Maite-
re Errasti, Mª Angeles Errasti, Arrate Etxaburu,
Arrate Etxeberria, Txaro Gil, Mª Jesus Gorrotxa-
tegi, Mari Hernáez, Gloria Ibarluzea, Rosa Izagi-
rre, Enriqueta Juaristi, Mª Eugenia López de Ere-
ña, Marina Pérez, Mª Carmen Piríz, Rosi Ramos,
Maria Rodríguez eta Mª Carmen Zendoia.   

Andren artelanak 
Topalekuan ikusgai

Eibarko XXXI. Nazioarteko
Antzerki Jardunaldien ba-
rruan, bihar umeendako

antzezlana eskainiko dute Coli-
seo antzokian, 18.00etatik au-
rrera. Galitoon Producciones
taldeak ‘Golulá’ lana taularatu-
ko du (gazteleraz) eta joan nahi
duenarentzat sarrerak salgai
daude, 5 eurotan (oraindik sa-
rrerak geratzen dira). Lanaren
egileek diotenez, “bere pertso-
naien magia eta fantasiagatik
umeak hasieratik harrituko di-
tuen ikuskizuna da ‘Golulá’.
Horien bitartez ikusleak mundu
misteriotsu eta zoragarri batera
egingo du bidaia. Muntaia
poppet, body-poppet eta argüí
beltza bezalako tekniken bitar-
tez lortutako adierazpide fan-
tastikoa da. Erritmoa eta musi-
kaltasuna ikuskizun osoan ze-

har lantzen dira eta lanak erres-
petua, tolerantzia eta lagunki-
detasunak sustatzen dituen ba-
lore etiko eta positiboak tras-
mititzen ditu. Hori lortzeko,
ipuin baten egitura duen ikus-
kizun honek ume eta hain ume
ez direnen artean denok ba-
rruan daukagun abentura eta
ontasun espiritua pizten du”. 

Golulá irudimenezko herrial-

dea da eta, beste herrialdeekin
alderatuta, pertsona guztiak
ezberdinak dira, forma ezber-
dinekoak, espezie ezberdine-
koak, eta nahiz eta hizkuntza
ezberdinak erabiltzen dituzten,
denek ulertzen dute elkar. Ha-
sieratik ume eta nagusien inte-
resa pizteko beharrezkoak di-
ren osagai guztiak biltzen ditu
ikuskizunak.

Umeendako antzerkia bihar Coliseoan

Laburrak
IINNSSTTIITTUUTTUUKKOOEENN
EERRAAKKUUSSKKEETTAA

Ignazio Zuloaga institutuko
arte batxilergoko ikasleek
euren lanak ikusgai ipiniko
dituzte Topalekuan martxo-
aren 21ean. Erakusketa
martxoaren 30era arte
egongo da zabalik, ohiko
ordutegian. 

EEUUSSKKAALL ZZEERRAAMMIIKKAA

Euskal Herriko zeramika
eta bere teknikak ezagutu
nahi dituztenentzat ikasta-
roa emango da apirilaren
1etik 24ra, martitzen eta
eguenetan, ordutegi bitan.
Izena emateko epea mar-
txoaren 28an amaituko da.
Informazio gehiagorako
edo izena emateko Pego-
rara jo daiteke.

DDYYAA--RREENN HHIITTZZAALLDDIIAA

Bularreko autoazterketari
buruzko hitzaldiak eskainiko
dituzte DYA elkartekoek
probintziako hainbat herri-
tan apirilean. Eibarren apiri-
laren 2an izango da hitzal-
dia, elkartearen egoitzan
(Pagaegi, 5 behea) 19.00-
etatik 21.00etara. Sarrera li-
brea izango da eta edozein
argibiderako 943 464622
telefono zenbakira deitu
daiteke.

`̀CCAARRMMEENN´́ OOPPEERRAA

Apirilaren 11n San Peters-
burgoko operak Bizet-en
‘Carmen’ ezaguna taulara-
tuko du Coliseo antzokian.
Goi mailako ikuskizun ho-
rretarako sarrerak oraindik
ez dituzte salgai ipini, baina
ohikoa denez ikuskizun
eguna baino 15 egun lehe-
nago eskuratzeko moduan
ipiniko dituzte.
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Toribio Etxebarria, 4

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

AArrmmaaggiinn 33 -- bbeehheeaa

Publi.resa@euskalnet.net



Apirilaren 12rako Errioxara txangoa antolatu
du Beheko Tokia jubilatu etxeak. 09.00etan
irtengo da autobusa, Harora joateko. Han ha-

marretakoa egin eta herria bisitatu eta gero, Uruñue-
lara abiatuko dira, han dagoen Martínez Corta upelte-
gia ikusi eta bertako ardoa probatzeko. Ondoren Ná-
jerara joango dira, San Fernando hotelean bazkaltze-
ra. Bazkalostean Yuso-ko monasterioa ikustera joango
dira, San Miguel de la Cogollara. Bidaiaren amaieran
bakoitzari ardo botila bana oparituko diote. Txango-
rako txartelek 16 euro balio dute eta martitzenean, ki-
na-partida eta gero ipiniko dituzte salgai.
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Utah-ko Unibertsitateko 18 dantzari Eiba-
rren izango dira martxoaren 14tik 23ra
euskal dantzak ikasten: Salt Lake City-n

unibertsitateko irakaslea den Richard Wacko eta
bere 17 ballet ikaslek euskal dantzen ikastaro
trinkoa egingo dute. Gipuzkoa eta Zuberoako
dantzak ikasiko dituzte Ikerfolk elkarteko dan-
tza-maisuen eskutik: Iñaki Arregi, Jexux Larrea,
Fernando Aristizabal, Jokin Otamendi eta Gari-
koitz Otamendi izango dituzte irakasle eta, ho-
rrez gain, Juan Antonio Urbeltzek ikastaro teori-
koa eskainiko die. Dantza ikastaroa osatzeko,
hainbat dantza tradizional zuzenean ikusteko
aukera izango dute: domekan Zuberoako mas-
karadak bertatik bertara ikusiko dituzte Arrokia-
gan, Aloze eta Atharratzeko gazteen emanal-
diari esker eta martxoaren 18an, berriz, Elgoi-
barko Haritz eta Eibarko Kezka dantza taldeek
Gipuzkoa eta Bizkaiko dantza sorta bat dantza-
tuko dute Utah-ko dantzarientzat.

RRiicchhaarrdd WWaacckkoo eettaa CCDDEE
Richard Wacko gaur egun Utah-ko Unibertsita-

tean dantza irakaslea eta hango Character Dance
Ensemble-aren (CDE) zuzendaria da. Utah-ko Uni-
bertsitateko Ballet sailaren talde bat da Character
Dance Ensemble eta karaktere dantzetan espezia-
lizatuta dago, hau da, eszenarako egokitu eta es-
tilizatutako folklore dantzetan. Azken urteotan
Beijing Dance Academy-n, Royal Ballet School-en
Londresen, Vancouver-ren eta San Petersburgon
izan dira dantza eskolak jasotzen. 2008an Euskal
Herria eta euskal dantzak aukeratu dituzte euren
formazioa osatzen jarraitzeko. Hemen dauden bi-
tartean Eibarko Hezkuntza Esparruan hartuko dute
egoitza eta Portalea Kultur Etxeko dantza gelan ja-
soko dituzte dantza eskolak.

Aurreko asteburuan
egitekoa zen Kalee-
tan Kantuz irteera

bihar egingo dute, aurreko

asteburukoa Arrasaten gerta-
tutako hilketa dela-eta bertan
behera lagatzea erabaki zu-
ten-eta. 19.00etan Urkizuko

parkean elkartuko dira abesla-
riak, Ibarkurutzetik gora, Tori-
bio Etxebarria zeharkatu eta
Untzagan ibilbidea amaitze-
ko. Ikasten elkartearen eki-
menak kanta herrikoiak be-
rreskuratu eta ezagutzera
ematea du helburu eta, horre-
tarako, hilean behin kalerik
kale ibiltzen dira kantuan, za-
patuan. Saioetara joatea li-
brea da, baina entsaiatu nahi
duenarentzat, eguazten arra-
tsaldetan 19.30etatik aurrera
batu ohi dira San Andres eli-
zako lokaletan.

Kaleetan Kantuz-eko saioa bihar

Utah-tik Eibarrera 
euskal dantzak
ikastera

Errioxara irteera Beheko Tokiarekin
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Irudiaren boterearen aroan
murgilduta gauden hone-
tan, eta hauteskunde gero-

ko analisi politiko asperga-
rrietan erori barik, irudi politi-
koaren inguruan hausnarketa
egin nahiko nuke oraingoan.

Jada ez da hain garrantzi-
tsua zer esaten den, orain
nola esaten diren gauzak eta
hauek janzteko erabiltzen di-
ren trikimailuak lantzen dira
bereziki. Ideiak baino, irudia
saltzen da gaur egun, beste-
engandik desberdintzen gai-
tuen irudia. Ez dugu bozka-
tzen gure ideiekin bat dato-
rren alderdia, edo gero eta
gutxiago behintzat, gogoko-
en dugun politikoa bozka-
tzen dugu orain. Baina irudi
positibo hori inteligentziaz
eraiki beharra dago eta behin
sortua, eskaparate ona behar
du, medioen oniritzia hirita-
rren begi ona baita.

Gero eta gehiagoa agertu
medioetan, orduan eta hobe
irudi politikoarentzat, kanti-
tateak ere puntuatzen du he-
men. Hori da hauteskunde
honetan kritikatu dena bere-
ziki, bi alderdi nagusiak, bi
alderdi bakarrik izatera heldu
dira eta, beste aukera guz-
tiak gutxietsiz. Erabiltzen
den tonua, hitzen maila, be-
giradak… entseatzen dira.
Esaten ez dena, esandakoa
baino deigarriagoa egiten
zaigu, begiek interpretatzen
dute oraingoan, estimuluak
tartean daude eta: koloreak,
formak… Frogatuta dago
adibidez, musikak gure kriti-
ka eta analisi gaitasuna eki-
din egiten duela. Debateetan
beti da hobe lehena hitz egi-
tea, bigarrena baino, lehen
inpaktua garrantzitsua da
eta. Erabiltzen diren errekur-
tsoak, orain grafikoak modan
daude; eskuman edo ezke-
rrean jartzean; lortzen den
altura, Aznarrek beti ematen
zion Zapaterori eskua eskai-
lerak igo aurretik… 

Beraz adi trikimailuei,
behintzat, mamirik gabeko
debateak eramangarriagoak
egingo zaizkizue.

Gorria vs Urdina

NNaaiiaarraa AAzzppeeiittiiaa
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-- ZZaaiinnttzzeenn iinngguurruuaann aarriittuu zzii--
nneenn mmaarrttiittzzeenneekkoo hhiittzzaallddiiaann..
ZZeeiinn zzaaiinnttzzaa mmoottaazz zzeehhaazzkkii??

Zaintzen kontua gai historikoa
da mugimendu feministan. Zain-
tza berbak berak esanahi asko di-
tu, baina batez ere aipatu nahi di-
tugu gure egunerokotasunean
laguntza behar duten pertsone-
taz nor arduratzen den. Hor ditu-
gu ume txikiak, adineko pertso-
nak eta beste arazoengatik gutxi-
tasunak dituztenak. Hori orain ar-
te esparru pribatuan egon da eta
familia barruan konpondu dira
horrelako arazoak, hau da, ema-
kumeak izan du ardura. Nolabai-
teko lan ezkutua, ez onartua eta
doan eginikoa izan da. Orain,
egoera hori aldatzen doa Depen-
dentzia Legeari beste hainbat
neurriri esker, baina oraindik
egoera horretan gaude.
-- ZZaaiinnttzzaa eettaa eemmaakkuummeeaa lloottuu--
ttaa eeggoonn ddiirraa bbeettii..

Oso lotuta. Pentsatu behar da,
alde batetik, zaintza lanak nork
egiten dituen, eta bestetik, zain-
tza horiek nork jasotzen dituen.
65 urtera arte zaintza horiek be-
har dituzten gehienak gizonak
dira lan istripuak, arriskuzko
praktikak, gidatzea edo kirola
dela-eta. Adin horretatik aurrera
gehiago dira emakumeak,
gehiago bizi direlako eta euren
artean zaintzak behar dituztenen
portzentaia handiagoa delako.
Horrela, gai horrek emakumee-
kin lotura estua dauka.
-- GGiizzaarrtteeaakk eemmaakkuummee zzaaiinn--
ttzzaaiilleeaa bbeehhaarr dduueellaa uussttee dduuzzuu??

Uste dut zaintza lanak gizarte

osoarenak direla. Zaintza kon-
tuak ezin zaie emakumeei soilik
utzi eta are gutxiago ez bazaie
ordaintzen. Izan ere, zaintza la-
nak horrela egiten dira, edo se-
nide artean dohainik edo kon-
tratuaren bidez. Hala ere, etxe-
ko langileen kontratuak oso kas-
karrak dira eta ezinbesteko gau-
za da hori, gizartearen beraren
ardura da eta horri erantzuna
emateko bide onena zerbitzu
publikoak sortzea da.
-- ZZaaiinnttzzeenn ggaaiinneeaann ggaauurr eegguu--
nneeaann eesskkaaiinnttzzeenn ddiirreenn zzeerrbbii--
ttzzuu ppuubblliikkooaakk nnaahhiikkooaakk ddiirraa??

Ez dira nahikoak, hori oso ar-
gi dago. Ez dira nahikoak kopu-
ru aldetik, ezta mota aldetik ere.
Udalek bideratzen dituzten
etxerako laguntzaileak dira eza-
gutzen ditugunak, baina urriak
dira. Bestetik, dirulaguntzak ere
badaude, baina honek lehen ko-
mentatu dudana bultzatzen du-
te, kontratu kaskarrak egotea,
edo emakumeak enpleguari
uko egitea edo etxean gelditze-
ko enplegua murriztea.
-- EEmmaakkuummeeaarreenn llaannaa,, bbaaii
eettxxeeaann,, bbaaii bbeehhaarrrreeaann,, gguuttxxiiee--
ttssii eeggiitteenn ddaa??

Hori pentsatzen dut. Alde ba-
tetik, goraipatu egiten da ema-
kumearen lana eta beharrezkoa
dela esaten da. Baina bestetik,
ez da behar bezala onartzen.
Gainera, norberaren bizitza bes-
te baten bizitza hobetzeko kon-
tzeptua zabalduta dago. Horren
aurrean, nik uste dut pertsonen
arteko harremanak bestelakoak
izan behar direla, orekatuagoak.

Emakumearen
Egunaren inguruan
hainbat ekitaldi
antolatu da. Arantza F.
Garaialdek …eta kitto!-
ren `Illunabarrian´
saioaren barruan eta
Emakumearen
Mahaiarekin
elkarlanean ‘Zaintzak, guztion ardura’
hitzaldia eskaini zuen.

AARRAANNTTZZAA FFDDEEZZ.. DDEE GGAARRAAIIAALLDDEE,,
SSOOZZIIOOLLOOGGOOAA::

““ZZaaiinnttzzaa llaannaakk ggiizzaarrttee
oossooaarreennaakk ddiirraa””

19
firin faraN

AAssuuaa EErrrreekkaakkoo TTaallllaarrrraa ggaazztteettxxeeaakk 55 uurrttee bbeettee ddiittuu eettaa,, hhoorrii
ddeellaa eettaa,, eekkiittaallddii uuggaarrii aannttoollaattuu ddiittuuzzttee:: aauurrrreekkoo aasstteebbuurruuaann,,
zzaappaattuuaann,, jjaaii kkoonnttrraa--aarrttiissttiikkoo aarrrraakkaassttaattssuuaa iizzaann zzeenn pprroottaaggoo--
nniissttaa.. Bihar, berriz, 22.30etatik aurrera kontzertua egingo da
gaztetxean bertan, Inoren Ero Ni eta Fernalia taldeekin. Gazte-
txekoek jaiarekin bat egitera gonbidatu nahi dute jende guztia. 

Kontzertua gaztetxearen 5. urteurrenean

EEiibbaarrkkoo UUddaall EEuusskkaalltteeggiikkoo iikkaassllee eettaa iirraakkaasslleeaakk AAdduunnaakkoo ZZaa--
bbaallaa ssaaggaarrddootteeggiiaann eeggoonn zziirreenn aauurrrreekkoo bbaarriixxaakkuuaann.. Euskaltegi-
koek adierazi digutenez, “urtero izaten direnak, han ibili ziren, adi-
tuak legez, kupel desberdinetako sagardoa probatzen; lehen aldiz
joandakoak, berriz, bereziki kanpotarrak, harrituta zeuden guztia-
rekin eta primeran pasatu zuten. Sagardo gaietan ‘irakasle’ eta
‘ikasleak’ desiatzen daude datorren urtean berriro errepikatzeko”.

Udal euskaltegikoak sagardotegian

DDoommeekkaann SSaannttiiaaggoorraa aabbiiaattuukkoo ddiirraa LLaammbbrreettttaa KKlluubbeekkoo 88 llaa--
gguunn,, mmoottoorr ggaaiinneeaann SSaannttiiaaggoo bbiiddeeaa eeggiitteekkoo aassmmooaarreekkiinn.. Lam-
bretta etxeak egindako motorrak berreskuratzea helburu duen el-
karteko kideek 1.300 kilometroko ibilbidea astebetean egitea au-
rreikusi dute: kostatik doan ‘Iparraldeko bidea’ aukeratu dute mo-
torzaleek eta Lambretta modelo ezberdinen gainean egingo du-
te bidaia. Behin Santiagora ailegatzean, han inguruan hainbat
txango egiteko asmoa dute.

Lambretta Kluba Santiagora
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Euskal Meteorologia Agentziatik

EURIA
Bihar goizetik hodeiak egongo dira,
eta arratsaldean hodei mardulagoak agertu
eta euria botatzen hasiko da. Haizea zakartu
egingo da; hego-mendebaldetik hasi eta
ipar-mendebaldera egingo du arratsaldean.
Tenperaturak freskatu egingo du (16-17 ºC).
Domekan berdin jarraituko du.

eguraldia

Agenda
20

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

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

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

zapatua
15

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK

1188..0000..-- ‘Golulá’ (Galitoon
Producciones). Hezkuntza
Esparruan.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..0000..-- Kaleetan kantuz-
en irteera. Urkizun hasita,
Ibarkurutzen, T. Etxeba-
rrian eta Untzagan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Inoren Ero Ni eta
Fernalia. Gaztetxearen 5.
urteurrena. Tallarran.

astelehena
17
IIKKAASSTTEENN

1166..0000..-- Kontserbak eta
mermeladak egiteko taile-
rra. Portalean.

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu tai-
lerra. Errota gaztelekuan.

barixakua
14

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK

1199..3300 eettaa 2222..0000..-- ‘Gor-
da’ (Trasgo Producciones).
Hezkuntza Esparruan.

martitzena
18

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu tai-
lerra. Errota gaztelekuan.

zapatua
22

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu tai-
lerra. Errota gaztelekuan.

domeka
16

TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIITTZZAA
1100..0000..-- XXIX. Abascal
Memoriala (1. urteko ka-
deteentzat). Irteera Untza-
gan. Amaiera Urkizun,
11.25etan.

KKAALLEEJJIIRRAA
1111..0000..-- Usartza Txistulari
Banda. Legarren.

UUDDAABBEERRRRII JJAAIIAA
1122..0000..-- Udaberriari on-
gietorria emateko jaia.
Abontzako parkean.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Sarrera: 2’80 eu-
ro. Amaña Kultur Aretoan.

domeka
23

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu tai-
lerra. Errota gaztelekuan.

MMaarrttxxooaarreenn 1155eerraa aarrttee

JJoossee LLuuiiss IIrriiggooiieenn-en
argazki erakusketa
(bertsoak). KKuullttuunn..

MMaarrttxxooaarreenn 1166rraa aarrttee

EEiibbaarrkkoo EEmmaakkuummeeeenn
artelanen erakusketa

TTooppaalleekkuuaann..

MMaarrttxxooaarreenn 2211eerraa aarrttee

SSaannttiiaaggoo MMaatteeooss-en
erakusketa DDeebbeeggeessaann..

MMaarrttxxooaarreenn 3300eerraa aarrttee

SShhaakkttii OOllaaiizzoollaa-ren
erakusketa. PPoorrttaalleeaann..

MMaarrttxxooaarreenn 2211eettiikk 3300eerraa

II.. ZZuullooaaggaa IInnssttiittuuttookkoo
aarrttee--bbaattxxiilleerrggookkooeenn

erakusketa. TTooppaalleekkuuaann..

MMaarrttxxooaarreenn 3311rraa aarrttee

GGaaiizzkkaa BBiillbbaaoo-ren
argazki erakusketa.

DDeeppoorrttiibbooaann..      

FFeerrnnaannddoo OOrreeggii-ren
argazki erakusketa.

EEll AAmmbbiiggúúnn.. 

BBaakkaarrnnee EElleejjaallddee eettaa
VViirrggiinniiaa AArraakkiissttaaiinn-en

argazki erakusketa.
PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnnaann..

eerraakkuusskkeettaakk

MMEERRKKAADDIILLLLOOAA
MMAARRTTIITTZZEENNEEAANN
Datorren eguaztena,
mmaarrttxxooaakk 1199,, jjaaii eegguunnaa
denez, mmeerrkkaaddiillllooaa eegguunn
bbaatt aauurrrreerraattuukkoo ddaa..
Martitzenean ipiniko 
da datorren astean 
merkadilloa, eguaztenean
izan beharrean.

eguaztena
19

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu
tailerra. Ping-pong lehia-
keta. Errota gaztelekuan.

eguena
20

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu tai-
lerra. Errota gaztelekuan.

barixakua
21

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Errota margotu
tailerra. Filme baten ema-
naldia. Errota gaztelekuan.

astelehena
24

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Txapa eta pultse-
ra tailerra. Errotan.

martitzena
25

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Txapa eta pultse-
ra tailerra. Errotan.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘Alpha dog’ (Zuz:
Nick Cassavetes). Sarrera:
3’50 euro. Coliseoan.

egueztena
26

TTAAIILLEERRRRAA
1166..3300..-- Txapa tailerra.
Filme emanaldia. Errotan.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz-
en entsaioa. San Andres
elizako lokaletan.
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farmaziak

agendA
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14, barixakua
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

15, zapatua
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

16, domeka
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

17, astelehena
GOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

18, martitzena
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

19, eguaztena
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

20, eguena
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

21, barixakua
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

22, zapatua
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

23, domeka
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

24, astelehena
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

25, martitzena
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

26, eguaztena
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

27, eguena
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

28, barixakua
GOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

hildakoak

- Dolores Espinosa Mangas.
71 urte. 2008-III-6.

- Victoria Suinaga Sarasketa.
92 urte. 2008-III-8.

- Begoña Orrantia González.
80 urte. 2008-III-9.

- Mª Tere Unzetabarrenetxea Arrizabalaga.
83 urte. 2008-III-10.

- Lander Otalora Bengoetxea.
75 urte. 2008-III-11.

IIII.. IInndduussttrriiaaggiinnttzzaarrii
bbuurruuzzkkoo aarrggaazzkkii lleehhiiaakkeettaa

Gaia: Industriagintza.
Modalitatea: Euskarri digitalean.
Epea: MMaarrttxxooaarreenn 1144rraa aarrttee..

Informazioa: Armeriako
Ikasle Ohien Elkartean.
943-203146 telefonoa.
aaa@armeriaeskola.com

VVIIIIII.. EEsskkoollaa--BBiiddeeoo lleehhiiaakkeettaa
Epea: MMaarrttxxooaarreenn 3300eerraa aarrttee..
Informazioa: La Salle Azitain.

Telefonoa: 943121698.
lsallensae@planalfa.es

lleehhiiaakkeettaakk

jaiotakoak

-  Hodei Cobo Risueño. 2008-III-6.

HHiittzzaarrmmeennaakk kkuullttuurraa 
eerraakkuunnddeeeekkiinn
Epea: MMaarrttxxooaarreenn 
2255eerraa aarrttee..
Non: Pegoran. 

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

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk

UUEEUUkkoo UUddaabbeerrrriikkoo
IIkkaassttaarrooaakk
EEppeeaa:: MMaarrttxxooaakk 1144..
Informazioa eta matrikula:
www.ueu.org edo
Markeskuan (943821426). 

AArrkkeeoollooggiiaa iikkaassttaarrooaa
‘Las Siete Maravillas
de la Antigüedad’
Noiz: aappiirriillaarreenn 11eettiikk
1100eerraa,, mmaarrttiittzzeenn eettaa
eegguueenneettaann,, 09.30etatik
12.30etara Unibertsitate
Laboralean.
Matrikula: 21 euro.
www.kutxasocial.net edo
902540040 telefonoan. 

EEzziinndduueenn zzaaiinnttzzaarraakkoo
iikkaassttaarrooaa
Noiz: aappiirriillaarreenn 11eeaann
hhaassiittaa,, mmaarrttiittzzeenn eettaa
eegguueenneettaann, 16.00etatik
19.00etara, Elgoibar eta
Ermuko merkatu plazetan. 
Norentzat: Landa eremuko
emakumeentzat. 
Matrikula: 40 euro.
Debemenen (943744067
EEppeeaa:: MMaarrttxxooaakk 2277..

ZZeerraammiikkaa iikkaassttaarrooaa
Noiz: aappiirriillaarreenn 11eettiikk
2244rraa,, mmaarrttiittzzeenn eettaa
eegguueenneettaann.. Ordutegi bi
(17.00etatik 19.00etara
eta 19.00etatik 21.00eta-
ra), Portalean.
Matrikula: 35 euro. Pegora,
EEppeeaa:: MMaarrttxxooaakk 2288..

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

TTAAIILLEERRRRAA
MMeennppeekkoottaassuunnaarrii aauurrrree
eeggiitteekkoo pprreebbeennttzziioo
pprrooggrraammaa
EEppeeaa:: MMaarrttxxooaakk 2255..
Non: Pegoran.

iikkaassttaarrooaakk

AANNTTZZEERRKKIIAA
‘Golulá’ (umeentzat). Martxoak 15,

18.00etan Coliseoan.

ZZIINNEEAA
‘‘7 mesas de billar francés’. Martxoak 18,

21.30etan Coliseoan.

llaasstteerr ssaallggaaii
ZZIINNEEAA

‘Alpha dog’. Martxoak 25, 21.30etan Co-
liseoan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
‘Cruzadas cotidianas’. Martxoak 31,

20.30etan Coliseoan.

ZZIINNEEAA
‘Fast Food Nation’. Apirilak 1, 21.30etan

Coliseoan.

ssaarrrreerraakk ssaallggaaii

......eettaa 
mmuussuu bbaatt 
zzuurreettaakkoo

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

Zorionak, PAULA eta MARKEL,
zuen gurasuen eta Marta 
eta Unairen partez. Muxuak.

Zorionak, JONE Sotes, gaur,
martxuak 14, urtebete
egitten dozulako.
Famelixaren partez.

Zorionak, IRATI, zure 
lehelengo urtebetetzian.
Famelixaren partez.

Zorionak, MIKEL, gaur lau 
urte egingo dittuzulako. 
Muxu potolo pilla bat 
famelixaren partez.

Zorionak, IKER, atzo 
12 urte egin zenittuan-eta. 
Muxu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, LEIRE, bixar hiru
urte egitten dittuzulako.
Etxekuen partez.

Zorionak, JUNE (hillaren 11n) eta
OLATZ (14an), lau urte egittian. 
Famelixa bixen eta lagunen partez.

Zorionak, LOREA Sarasketa
Salomon, astelehenian urtia
egin zendualako. Muxu
haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, MIKEL Muguruza,
bixar urte bi beteko 
dittuzulako. Aitatxo 
eta amatxoren partez.
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t to o l Sukaldaria behar da pintxoak, ogitarte-
koak eta kazuelitak egiteko. Tel. 610-
619421. Rakel.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 639-240038.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-250527.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako.
09.30etatik 16.00ak arte. Tel. 680-
250527.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 638-
233739.
l Escuderia Eibar-ek prentsa kolabora-
tzailea behar du. Kontakturako: escude-
ria_eibar@hotmail.com
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 671-742142.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu edo
publizitate banaketak egiteko. Tel. 664-
651415.
l Mutila eskaintzen da kamarero edo su-
kaldari laguntzaile moduan. Tel. 666-
054698.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-
127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 646-394857. Celia.
l Emakumea behar da umeak zaintzeko.
Deitu 19.00etatik aurrera. Tel. 943-
700400.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
943-030650.
l Euskal musika rock popo elektronikoa
proiekturako teklista behar da. Tenden-
tzia ikusteko: www.myspace.com/nineu-
proiektua Tel. 665-732640.
l Ingelesezko klase partikularrak ematen
dira. Maila guztietarako. Martitzen eta
eguenetan goizez. Tel. 645-728317 edo
943-201294.
l Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 652-715908 edo 943-742201. Araceli.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 648-210838.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 616-230814.
l Margolari autonomoa behar da. Gutxie-
nez urte biko esperientziarekin. Tel. 690-
005800.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
l Soraluzeko Rabal kalean pisua salgai.
64 m2. Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 658-339709.
l Elgoibarko erdialdean pisua salgai. 136
m2. Tel. 619-409273.
l Logela hartuko nuke alokairuan. Tel.
646-394857.
l Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 679-720405. Jorge.
l Elgoibarko Sigman pisua salgai. 60 m2.
Logela bi, egongela, sukalde handia, ko-
muna eta balkoia. Berriztua, jantzita eta
oso eguzkitsua. Tel. 636-274420.
l Eibar erdialdean pisua hartuko nuke
alokairuan. 3 logela eta egongelarekin.
Tel. 943-203924.
l Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 626-061112.
l Debagoienan edo Debabarrenan pisua
hartuko nuke alokairuan. Tel. 619-
812347.
l Pisua salgai Legarreko dorreetan. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. Eguzkitsua eta dena
kanpora begira. Tel. 653-733357.

LLAANNAA
l Emakumea eskaintzen da orduka ume-
ak edo nagusiak zaindu eta etxeko laneta-
rako. Tel. 636-172765.
lGizona eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 646-594587.
lGizona eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-674323.
l Neska eibartarra eskaintzen da orduka
umeak zaintzeko. Tel. 626-566776. Nuria.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
662-423898.
l Neska eskaintzen da arratsaldez nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
666-815008.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta edozein garbiketa lanak egiteko. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta bestelako lanetarako. Tel. 618-
175692.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 662-365609.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko, baita ospitalean ere. Tel.
649-313548.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 626-061112.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
690-080040.
l Emakumea eskaintzen da goizez umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 680-
463892.
l Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. Tel. 638-420860.
lNeska eskaintzen da arratsaldez edo as-
teburuetan nagusiak zaindu eta etxeko la-
netarako. Tel. 646-821678.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko garbiketetara-
ko. Tel. 626-865691.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 627-713467.
l Neska arduratsua eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 630-006792.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-
265293.
l Sukalde-laguntzailea eta kamarera be-
har dira. Tel. 943-121262.

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Tokadore-ohea (0’90), sukalderako ma-
haia sei jarlekurekin eta ikasteko mahaia
salgai. Horrekin batera opariak. Deitu
19.00etatik 23.00etara. Tel. 665-741300.
l Jantokirako aintzinako mahai ederra
eta aulkiak salgai. Tel. 665-729417.
l Autorako irratia salgai. Blaupunkt 300.
Autoestore, RDS eta TP-rekin. Aurresinto-
nizatzeko 30 posizioekin. 150 euro. Tel.
943-203204.
l Bizikleta salgai. Karbonozkoa. Goka
Grenwich markakoa. 54 tailakoa. Urtebe-
te du. 900 euro. Tel. 610-631842.

LLOOKKAALLAAKK
l Eibarren garajea hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 620-160303.
l Elgoibarko Sigma poligonoan pabilioiak
salgai (200 eta 400 m2koak). Tel. 619-
409273.
lGarajerako plaza alokagai. Eibarko zen-
troan. Tel. 600-018668.
l Garaje irekia eta trasteroa salgai. Tel.
607-695054.
l Elgoibarko Olaso poligonoan lokala sal-
gai. 200 m2. Bulegoak ipintzeko prestatua.
Tel. 639-313293.

...eta kitto!/2008-III-14

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

Atal honetako iragarkiak doan
dira, etxeen, lokalen 

eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PPRREEZZIIOOAAKK

honakoak dira:  EEttxxeeaakk,, llookkaallaakk,,
ggaarraajjeeaakk:: alokatu, 10 euro; 

saldu, 15 euro. AAuuttooaakk:: 10 euro.
DDooaanneekkoo iirraaggaarrkkiieettaann,, 1122 hhiittzz

oonnaarrttuukkoo ddiirraa ggeehhiieenneezz..

AAUUTTOOAAKK

BBEESSTTEELLAAKKOOAAKK
l Umeentzako mahai-tota aurkitu zen
martxoaren 1ean San Andres parrokiaren
parkean. Urdin kolorekoa. Tel. 679-
358806.
l Urrezko pultsera aurkitu da Armagin
kalean, Mari Carmen izenarekin. Tel. 943-
208089.

l Renault Traffic ekipatua salgai. Bidaia-
tzeko 5 plaza, 4 lo egiteko. Sukalde guz-
tiz ekipatua, igo daitekeen sabaia, bero-
gailu estatikoa eta jarleku giratorioak.
Dutxa, toldo eta bizikletak eta eskiak era-
matekoa. 75.000 km. 2003 urtekoa. Egoe-
ra onean. Tel. 658-710899 edo 685-
725840.
l Karabana salgai. 7 metrokoa. Kalefak-
zio eta ur berogailua. Komuna, dutxa eta
sukalde osoa. Kanpoan. Mutrikuko Santa
Elena kanping-ean. Tel. 652-750361.
l Renault Scenic salgai. Egoera onean eta
extra guztiekin. IAT pasatuta. 85.000 km.
Tel. 607-230077.

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

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa
untzaga

“La torre de Suso”

Custo Asturiasera ailegatu da hamar urte
eta gero. Suso zen bere lagunik onena,
baina hil egin da. Gaztetako lagunak ba-
tu eta Suso gogoratzea pentsatzen dute,
baina Suso berak beste plan bat zuen
egoera horretarako…

ZUZENDARIA:
Tom Fernández
AKTOREAK:
Javier Cámara, Gonzalo Castro,
César Vea, J. Luis Alcobendas...

untzaga
“Alpha dog”

Hiru egunetako benetako historia da fil-
me honetakoa. Gazte talde batek egunik
gogorrenak biziko ditu. Trafikatzaileen
munduan sartzeko aukera izan du
Johnny-k. Jakek dirua zor dio eta borro-
ka handia hasiko dute…

ZUZENDARIA:
Nick Cassavetes
AKTOREAK:
Ben Foster, Christopher Marquett,
Shawn Hatosy, Emile Hirsch...

Urkizu Pasealekua, 13

Tlfno. 943.120.200



Urkizu Pasealekua, 13

Tlfno. 943.120.200

1.- BEREZ MEDIKOAK 
DIREN AKTIBITATEAK:
Laguntza medikoa Kirurgia,
Medikuntza estetikoa, 
Dermatologia, Dietetika eta
Nutrizioa espezialitateetan.

2.- ESTETIKA AKTIBITATEAK:
Tratamenduen area: 
tratamendu guztiak gure 
mediku taldeak baloratu,
gainbegiratu eta 
kontrolatzen ditu.
Konbinatutako teknikekin 
egiten dugu lan, paziente 
bakoitzaren adinaren eta
azalaren egoeraren edo 
fototipoaren araberako 
tratamendu protokoloak 
antolatuz.

Gure eredu mediko estetikoa 
bezeroei zelulitisa, biguntasuna, han-
ka nekatuak, estriak, adinaren aurka-
koa, obesitatea, barizeak, 
zimurrak, depilazioa eta abarren 
tratamendurako kirurgikoak izan barik
alternatiba mediko eta estetiko 
onenen eskaintzan oinarritzen da.

Premisa horri jarraituz, funtzio mediko
eta estetikoak aurrera eramateko 
kualifikatutako pertsonalak hornitzen
du gure unitatea; horrez gain, espazio
eta tresneri konkretua erabiliz.

Horregatik, beste zentro mediku 
estetikoekin dugun aldea da aspektu
medikua ez dugula sendagile estetiko
baten elkarlan puntualean oinarritzen,
baizik eta gure lana bermatzen 
dugula eta pazientei koadro mediko
baten integratzea eskaintzen diegula.
Aktibitatea aurrez egindako 
diagnostikoarekin hasten dugu, 

hainbat espezialitate medikuekin el-
karlanean: dermatologia, kirurgia
plastikoa, kirurgia baskularra, 
medikuntza estetikoa...

Bestalde, Unitateak berez estetikoak
diren aktibitateak garatzen ditu: 
depilazioa, masajeak, tratamenduak,
etb. Hasieran ez badute osasun la-
guntzarik behar ere (estetika 
zentroetan garatzen diren moduan),
praktikak erakusten digu osasun 
arloko elkarlana funtsezkoa dela. Ho-
rregatik ATS profesional baten 
partehartze eta praktika zuzen 
eta jarraituaz kontatzen dugu. 

Enpresa bat gara, medikuntza, 
dietetika eta nutrizioa eta estetikan
diharduten profesionalek osatua. Gu-
re taldeak urte askotako 
esperientzia du eta elkarlanean 
jarduten du, zerbitzu globala ematez
gain teknologia aurreratuena erabiliz.

Guzti horrek eraginkortasun berme
osoa ematen die gure bezeroendako
tratamenduei.

Azken urteotan osasuna 
prebentzioari, ongizateari eta 
edertasunari lotuta doa. Horregatik
gure proiektuak itxaropen horiek bete
behar ditu. Kalitate handiko Unitate
edo Zentroa proiektatu dugu, 
bezeroengandik gertu dagoena.

Eskaintzen ditugun tratamenduen ka-
litatea ziurtatzeko, beharrezkoak diren
teknologia eta espezializazio teknikoa
dugu eskura. Gure bezeroei harre-
man pertsonalizatua eskaintzen diegu
eta gure tratamenduetatik onura han-
dienak lortzeko aholkua.

Gure zentruetan bezeroak eskura
izango ditu bere osasuna, ongizate
eta edertasunerako teknologia eta
kosmetika gaurkotuenak.

Azken belaunaldiko kosmetika

S2B

Eibarren hasierako jarduera
du. Aktibitatea EIBARKO ME-
DIKUNTZA ZENTROAN gara-
tuko da, orain dela 20 urtetik
hona Eibarren lanean dihar-
duen eta Urkizuko dorreetan
instalazio berriak zabaldu di-
tuen zentroan.

Medikuntza eta estetikako
S2B unitateak honako 
aktibitateak biltzen ditu EI-
BARKO MEDIKUNTZA
ZENTROAN:
Fotodepilazioa
Fotogaztetzea
Eguzki-orbanen tratamendua
Gorputz tratamenduak
Aurpegirako tratamenduak

–– FFoottooddeeppiillaazziiooaa
–– FFoottooggaazztteettzzeeaa
–– EEgguuzzkkii--oorrbbaanneenn

ttrraattaammeenndduuaa
–– GGoorrppuuttzz ttrraattaammeenndduuaakk::

Zelulitisa
Biguntasuna
Likidoen erretentzioa
Lokalizatutako                 
loditasunak
Nekatutako Hankak
Zirkulazioa
Erreflexoterapia
Tratamendua algekin

–– AAuurrppeeggii ttrraattaammeenndduuaakk::
Deshidratazioa
Nutrizioa
Zahartzearen aurkakoa
Biguntasuna
Azal koipetsua
Aknea
Zimurrak

centro médico 
eibar osasundegia



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolakHELBIDE BERRIA

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

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KK AA RR NN EETT
GGUUZZTTII AAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


