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AUTOAREN ASEGURUA
preziorik onenean

LIPOSUKZIOA
KOKOSPEAREN EZABAKETA
BLEFAROLASER
LIFTING
PEELING
COUPEROSIS
BARIZEAK (LASER)
AKNEA (LASER)
ORBANAK
TATUAIAREN EZABAKETA
EZPAINEN PUZTUKETA
ZIMURREN EZABAKETA
BOTOX
DIETETIKA ETA NUTRIZIOA
MESOTERAPIA
ZELULITISA
BODY MOLDING (LPG)
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Kontsultatu gure

Finantziazioa

Egiguren, 6 - behea info@clinica-abontza.com www.clinica-abontza.com
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Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera 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 egiten 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.
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EGITTEKOREN BAT EGIN.- Neurriz kanpoko gauzaren bat egin. “Egunen batian egin bihar dot egittekoren bat”.
EGITTEKUA EGIN.- Zeozer apartekoa (txarra edo ona) egin dugula adierazteko. “Ene! Nik egin juat
egittekua, purua zalakuan giltza erre”.
EGOSTU.- Gorputzaren atalen bat erre, erresumindu. “Daguan beruakin, hankak egostu egin jakoz”.
Azaleko erredura. “Hainbeste ibiltzekin egostuak egin jakoz”.

eskutitzak

IRAKURLEA PROTAGONISTA
BI URTEKO UME BATEK IKASTOLARI
Kaixo!!!
2 urteko ume bat naiz, eta nahiz eta oraindik hitz
gutxi batzuk bakarrik esaten jakin, azken egunotan
gertatu zaidana kontatuko dizuet. Hori bai amatxo eta
aitatxon laguntza ezin bestekoa izango dot.
Nire izena ez dut esango, baina lasai, segituan jakingo duzue nor naizen. Esan dudan moduan amatxok eta aitatxok lagunduko didate, nik hitz bat botako dut eta horiek adieraziko dute esan nahi dudana,
bale?
Ordua zen!!!: Behingoz badakit ze ikastolara joango naizen datorren urtean.
Buaaaaggg!!!: Ez naiz nire etxe aurreko eskolara joango.
Je, je, je...!!!: Federico Mayoko gelak askoz politagoak dira eta bertako umeak eta irakasleak txupi-guai
dira. (Hori esaten didate aitatxok eta amatxok). Ea
egia den!
Katxis!!!: Euria denean, hotz egiten duenean, nekatuta baldin banago..., ezin izango naiz ikastolara oinez
joan.
Berdin diiiiit!!!: Amatxok edo aitatxok kotxean eramango naute eta Pirritx eta Porrotxen abestiak ipiniko
dizkidate. Abesten eta dantzan joango naiz eskolara.

Oraintxe bertan pixka bat urduri nago, datorren urtean aurkituko dudanagatik; lagun berriak, irakasle berriak, eskola berria ... Baina aitatxok esan dit lasai egoteko ikastolako partaide guztiak lagunduko didatela
nire egokitzapenean. Beti izango dudala sorbalda bat
nire haserreak eta negarrak lasaitzeko.
Aitatxooooo!!! Galdera bat. Zer da bermaremazioa? Ikasle ohia? Injustizia? Zozketa? Hori badakit!
Dona-dona ezta?
Bag!! Niri gehiago gustatzen zaizkit, katxiporreta, pistatxo, ondo ibili maripili! Askoz ere politagoak dira eta horiek gainera askoz ere hobeto ulertzen ditut.
Eta orain sekretutxo bat: nire aitatxo pixka bat buru gogorra da (hobeto esanda oso, kuadrilakoak ere
esaten dute) eta orain pixkat haserre dago, baina lasai! Oso ona da eta seguru pasatuko zaiola. Ziur na go datorren urteko olinpiadetan, irteeretan... laguntzeko prest egongo dela.
Amaitzeko:
Muxutxo bat denontzat eta patxo handi bat nire lagun guztientzat!!!!!
Ikastolako ikaslea

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Eskola erabat autista da inguruan gertatzen ari denarekiko. Eskolak ematen duen prestakuntza ez da praktikoa, eskolatze prozesuari jarraitzeko ez bada. Gainera, gazteak eskolatik kanpo bizi dira eta ikasten dute bizitzen; eskola ez zaie interesatzen. Horregatik, ez dira
sartzen museoetan: aspergarriak iruditzen zaizkie”
(Imanol Agirre, irakaslea)

“Politikarako erabili genuen musika sasoi batean, baina
egun politikariek badituzte bestelako bitartekariak.
Oraingo kantautoreak rap abeslariak dira; baina sasoi
batekoak ez bezala, askatasunean dihardute gaur egun.
Abesti izugarri onak egiten dituzte, eraldatzaileak. Eta
kalea ere hor dago. Eta Internet, salaketa egiteko”
(Luis Eduardo Aute, kantautorea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-V-23
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Danon ahotan
Dendariak Errebal Center-aren alde
ibarko Dendarien Elkarteak Errebal Center-en aldeko dokumentua aurkeztu zuen eguaztenean, Errebaleko merkataritza zentru berriaren aurka azken asteetan
egon diren kritikei erantzuteko. Merkatarien iritziz, “Errebal
Center ekimen positibo eta
mesedegarria da ikuspuntu komertzial batetik” eta, horrez
gain, zonalde honetarako aurkeztu ziren alternatibetatik
“onena” zela azaldu zuten.
Dendarien Elkartekoen ustez, azken asteetako kritikak
“bidegabeak” dira. Gainera,
gaineratu zutenez, “proiektuaren aurka daudenak ez dira
Dendarien Elkartera etorri gure
iritzia eskatzera”. Aipatu behar
da, bestetik, elkarte honek herriaren erdialdean dauden
merkatarien %80aren interesak
batzen dituela.

E

Proiektua kritikatzen dutenen
argudioak ere baloratu zituzten. Zentzu horretan, elkartekoek zera esan zuten: “Proiektuaren aurka daudenek baieztatzen dute alderdi sozialistaren
2003ko hauteskunde kanpainan egindako lehen proposamenak tamaina txikiagoko eta
aurrealdean espazio libre aunitzeko diseinuan planteatzen
zuela Errebalentzat. Zentzu horretan, Eibarko Dendarien Elkartetik diogu hura maketa bat zela, merkatua berritzeko ideia
bat eta besterik ez”.
Kaltetuen platafor ma
Errebal Center-en eraiketarekin kaltetuak sentitu diren Errebaleko bizilagunek plataforma
bat sortu dute, eta plataforma
osatzen duten hainbat kidek euren eskariak eta protestak zeintzuk diren aurkeztu zituzten

Arrate Kultur Elkartean. Horrela,
merkataritza zentrua egitearen
aurka ez daudela azpimarratu
zuten, baina aurkeztu zen lehen
muntaiaren eta azkenean onartu den proposamenaren artean
puntu amankomunak aurkitu
behar direla aipatu zuten.
Sinadurak jasotzen jardun
dute Errebaleko bizilagunen
plataformakoek; horrela, “500
bat sinadura” jaso zituzten
maiatzaren 10ean “ordubete

Afagikoak egoitza ezagutzera ematen
ilabete honetan bertan agintariek
inauguratutako Ardantzako lokala
berriz inauguratu zuten Afagi elkartekoek aurreko barixakuan, elkarteko bazkideen artean ezagutzera emateko asmoarekin.
Ardantzako etxebizitza berrian beheko solairuetako batean dagoen lokala Udalak Afagi

H

(Alzheimer gaixotasuna dutenen senitartekoen elkartea) eta Deparkel (Parkinson gaixoen
elkartea) elkarteei laga die, euren jarduna
bertan garatu ahal izateko. Astelehen, eguazten eta barixakuetan Parkinson gaixoen elkarteak bere terapiak egingo ditu eta martitzen
eta eguenetan, berriz, Alzheimer gaixoen senitartekoak batu eta jendea hartzeko aukera izango dute. Afagi elkartekoek azken aldian hilean behin tailer monografikoa ematen dihardute eta hurrengoa,
ekainaren 12koa, Ardantzan izango da:
Lahar elkartekoek emango dute eta bereziki zaintzaile lanak egin behar dituztenentzat pentsatuta dago. 16.00etatik
17.30etara emango da. Informazio
gehiagorako edo izena emateko
943297118 telefonora deitu edo
www.afagi.org helbidea kontsultatu.

URKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
ut he mek@u t hem ek.co m

MEKANIKETARAKO
TRESNAK
SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
...eta kitto!/2008-V-23

eskas inguruan” . Hala ere,
ekimenarekin jarraitzeko asmoa dute eta firmak jasotzen
jarraitzea nahi dute. Maiatzaren 10ean, sinadurak jasotzeaz
gain, Errebal Center-en egin
diren irregulartasunen gainean
ikusentzunezkoa aurkeztu zuten Untzagan. Bertan, ‘Errebal:
la promesa olvidada” bideoa
eta “Errebal Center: una evolución de película” muntaia aurkeztu ziren.

Museoaren Egun
arrakastatsua
ende asko animatu zen domekan,
Museoaren Nazioarteko Eguna zela
aprobetxatuta, Eibarko Armagintzaren Museoa bisitatzen. Egun osoan
sarrera doan izan zen eta, horrez gain,
maisu grabatzaileak zuzenean lanean
ikusteko aukera paregabea izan zuten
museora joan zirenek. Armak apaintzeko erabili ohi diren teknikak hobeto
ezagutzeaz gain, umeentzat propio
prestatutako tailerrak egin ziren baita
ere. Eibarko Armagintzaren Museoa
Portalean dago, 5. solairuan eta, besteak beste, gure herrian egindako arma bilduma dago ikusgai, lan prozesuaren inguruko hainbat azalpenekin
lagunduta.

J

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA
●

KOROAK

●

ESKELAK

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

●

HILARRIAK

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 20 10 95 Faxa: 943 20 25 64
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ESKOLA AGENDA
Datorren ikasturtean herriko ikastetxeetan banatuko
duten Eskola Agendaren azalen diseinua aukeratzeko lehiaketa Azitaingo La Salle ikastetxeko Julia
Gauger Méndezek (15 urte) irabazi du. Lehiaketan
Eibarko ikastetxeetan matrikulatuta dauden 12-18
urte bitarteko gazteek har zezaketen parte eta aurten 31 lan aurkeztu dira.
MUSEOAREN MERCHANDISING-A
Udalak Armagintzaren Museoaren Merchandisinga diseinatzeko lehiaketa antolatu du, Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean jaso dutenaren arabera. Lehiaketan publizitate, diseinu eta industria-diseinuko

ikasle eta profesionalek har dezakete parte, bakarka
zein taldeka. Diseinuek “Eibar” eta “Museoa” berba
izan beharko dute eta lanak irailaren 15era arte aurkezteko aukera izango da. Informazio gehiagorako
edo lanak entregatzeko Pegorara jo behar da.
45 ETXEBIZITZA ALOKAIRURAKO
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak alokairu sozialean emateko 45 etxebizitza antzeman ditu. Dena
dela, Udalak kalifikazio horrekin 150 bat etxebizitza
dauzka aurretik antzemanda. Jaurlaritzatik Bizigune
programa erabiltzen dihardute hutsik dauden etxebizitza horien jabeak alokairu baldintza berezietan
ematera animatzeko.

Diputazioaren laguntza jasoko du Ospitalak
aite Etxaniz Foru
Diputatuak eta Gipuzkoako hainbat
elkarteko ordezkariek elkarlanerako hitzarmenak sinatu dituzte. Hitzarmenetan jasotakoari jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiak 3.707.000 euro
bideratuko ditu menpekotasunen bat duten helduen eta
pertsona ezgaituen eguneko
zentro eta egoitzetan egokitze eta berritze lanak egiteko.
Eibarren San Andres Fundazioak (Legarreko Ospitalak)
jasoko du dirulaguntza horren
zati bat, egoitza berritu eta in-

M

darrean dagoen legealdira
egokitzeko. Laguntzak Euskal
Finantza Kontseiluak martxan
jarritako Gizarte Azpiegituren

Garapen Fondotik sortu dira,
lurraldean gizarte azpiegitura
berriak martxan jartzeko helburuarekin.

Arriolak astelehenean lagako du alkatetza
stelehenean, 19.30etan hasiko den udalbatzarrean Iñaki Arriola alkateak alkatetzari uko egingo dio, ordurako gai ordeneko laugarren atalak jasotakoaren arabera. Arriola Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusi aukeratu
zuten aurreko zapatuan, Donostian egin zen
ezohiko kongresuan. PSEk jakinarazitakoaren arabera, hautagaitza bakarra izan da Arriolarena eta

A

botoen gehiengoa, %98,31a lortu du. Maiatzaren
17an aurkeztu zuen Arriolak hautagaitza. Egun horretan bertan azpimarratu zuen Eibarko alkateak
zailtasunak izango dituela alkatetza eta idazkaritza
nagusia uztartzeko eta "seguruenik" Eibarko karguari uko egingo ziola. Horrekin batera, alkate izateari lagatzeko erabakia hartuz gero, Eibarko alkate Miguel de los Toyos izango zela aurreratu zuen.

...eta kitto!ko arropa,
datorren asterako
urreko urteko esperientzia eta gero, aurten ...eta
kitto!-k berriz ere kamisetak eta beste hainbat jantzi
ipiniko ditu salgai. Salmenta gaur bertan hastea aurreikusita bazegoen ere,
azken orduko arazo batzuk
medio datorren astera arte
itxaron beharko dugu di-

A

seinu berriak ikusi, gustukuena aukeratu eta erosten
hasteko. Datorren barixakuan 19.00etan Untzagan
egongo dira salgai jantziak. Udaberrirako aurtengo modari jarraituta diseinu fresko eta erakargarriak
eskainiko ditu ...eta kitto!
Euskara Elkartearen kolekzio berriak.

Familien kiebra
urtengo lehen urtelaurdenean bost pertsona fisikok jo dute
auzitegietara Autonomi Erkidegoan euren burua kiebran deklaratzeko.
2004ko irailean Konkurtso legea indarrean sartu
zenetik, arazo finantzieroak
dituzten familiak, zor handia
dutelako bai hipotekarengatik bai bestelako kredituengatik, aukera daukate kiebran deklaratzeko. Izan ere,
lege horrek aukera ematen
die familiei euren burua
kaudimengabe deklara dezaten eta, ondorioz, auzitegiek euren ondasunen aurkako bahiturak gerarazten
dituzte.
Zein abantaila dauzka kiebran deklaratzeak? Epaitegiak kiebra deklaratzearen
ondoren, familiak (edo pertsona fisikoak) lortzen du
bai zorren kobrantza geraraztea bai bere aurka diharduten kobrantzako prozedura judizialak geraraztea
(bahiturak…). Aldi berean,
bere ondasunak ezingo ditu
ikutu. Epaileak administradore batzuk izendatuko ditu
familaren egoera finantzieroa kudeatzeko.
Administradoreok etxean
sartzen diren dirusarreren
kopuru jakin bat ematen
diote familiari bizi ahal izateko, eta gainerakoa zorrak
ordaintzeko gordetzen dute. Posible da hartzekodunekin egiten den hitzarmenean zorraren kita bat (beherapen bat) adostea,
%30aren ingurukoa izan
daitekena.
Abantaila da, bestalde,
kiebra deklarazioarekin zorrek ez dituztela interesik
sortzen (hipotekadun zorretan ezik). Eta hipotekadun
zorraren ordainketa urte betez etenda geratzen dela;
beraz, urte horretan ez da
ordaindu behar. Ez ahaztu,
hala ere, hipotekadun kreditua ordaindu egin beharko dela, nahiz eta beranduago izan.

A

Elena Laka
(ABOKATUA)
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10 urte

Bultzatu programia zala-eta, kultura eta gizarte arloko
taldiak protagonista bihurtu ziran. Herriko 50 taldek
parte hartu zeben egindako erakusketian eta, horrez
gain, lau hitzalditan horren inguruko barri emon zan.
Eco-txak txakur kakak jasotzeko tramankulua hasi zan kalian erabiltzen. Metalezko pintza batzuk ziran, boltsa berezi batera lotuta zeguazenak. Gure herrixan 300
pintza banatu zittuan Deba Beheko Mankomunidadiak.
Sasoi hartan sinadura bilketa egin zeben Unibersidade Laboraleko LH-1eko ikasliak herriko ikastetxietan. Euren asmua zan klasiak gabaz be jartzia, bestela kanpora urten bihar ziralako klasiak jasotzera.
Gure herriko Luther musika taldiak disko barrixa kaleratu zeban, “Mugan” izenburuarekin. Hamalau abestik osatzen zeben disko hori, heavy-tras bittarteko estilokuak. Grabazinua, bestalde, Bilbon egin zeben.

Ekintzailearen Astearen amaiera
ebegesak 60 lagun inguru bildu zituen barixakuan, Ekintzailearen Asteari amaiera emateko. Ekitaldia
aste horren amaiera izateaz gain, abiapuntua ere izan zen, Debabarrena Ekinean Sarea abian jarri baitzen. Debegesak antolatutako ekitaldia sari banaketa batekin hasi
zen, bertan ezagutzera eman baitzen ‘Debabarrena Ekinean’ markaren logotipo
lehiaketaren irabazlea. 300 euroko saria
Santanderretik etorritako Gerardo Bezanillak jaso zuen, Marina Barrena Eibarko Armagintzaren Museoaren zuzendariaren eskutik. Jarraian, eskualdean ekintzailetasunaren inguruan lanean ari diren hainbat
pertsona eta erakundek aurkezpenak egin
zituzten. Parte hartu zuten ekintzaileek De-

D

begesaren aholkularitza
jaso dute euren negozioa
martxan jartzeko orduan,
besteak beste, Oscar Larred, Kinaka Design, Nagore Tena, Trebetek edo
Debamatikaren kasuak
aurkeztu ziren. Erakundeen artean, Tekniker, Bic Berrilan, CAN edota Debako Aitzuri koroaren kasuak aurkeztu ziren.
Ekintzaileei sariak
Ekitaldiaren amaieran, balore ekintzaileen errekonozimenduak banatu zizkieten
Debegesaren aholkularitza jaso duten hiru
ekintzaileri: “Iniciativa Plus” saria Sebas

Etxabek (SEI) jaso zuen, Tinkotasunaren saria Aritz Arrietak (Play Records) eta Talde
Lan izpirituaren errekonozimendua Miren
Martinezek eta Ibon Muguruzak (EGAZ).
Sarien ekimena Caja Navarrak babestu
zuen. Sarituek ilusioz jaso zuten saria Cristina Zumeta Debegesako Berrikuntza eta
Enpresa arduradunaren eta Mertxe Garate
Eibarko Industria zinegotziaren eskutik.

Urkizu LH, Elgoibar Ikastola eta Mutrikuko
San Miguel Ikastetxea dira. Debabarreneko Eskolako Agenda 21 prozesuan parte
hartzen duten ikastetxeek urtero ingurumenarekin lotutako gairen bat lantzen dute. Iaz uraren gaia landu zuten eta aurten,

Elkarlanean proiektuaren bidez, egindako
lanaren inguruan herritarrak sensibilizatzea dute helburu, hainbat irratsaio eginda. Irratsaioak aste honetan emitituko dituzte, Arrate Irratiko "Arratsaldean Zuekin"
irratsaioan.

Uraren inguruko
irratsaioak
lkarlanean Eskolako Agenda 21
proiektuan parte hartzen duten udalen eta ikastetxeen artean lankidetzan sortutako proiektua da, herritarrak
uraren inguruan sensibilizatzeko helburuarekin jaioa. Ikasturte amaiera honetan, eskualdeko ikasleek hainbat irratsaiotan hartuko dute parte, egindako lana aurkezteko.
Elkarlanean proiektuan parte hartu duten ikastetxeak Debako Mendata BHI, Elgoibar BHI, Eibarko Mogel Isasi, Eibarko

E
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auzorik auzO
Urkiko jaixak, hurrengo astebururako motorrak berotzen
aur eguardixan presentau dabe auzoko jubilau etxian aurtengo jaixetako programia Urkiko jai batzordeko kidiak. Programaziñoko ekitaldi gehixenak datorren
asteburuan izango dira, baiña
bixar eta etzi hurrengo astebururako preparatzen juateko ekitaldi batzuk egingo dira.
Bixar, Unben, 17.00etatik
aurrera foballeko VI. Lauko
txapelketia jokatuko dabe neskak, Urki KE-ak babestuta. Eta
domekan, barriz, Aire Libreko
VI. Pintura lehiaketia egingo da
11.00etatik aurrera, Urkiko kalietan. Parte hartu nahi dabenak auzoko elizaren aldameneko lokalera jo biharko dabe,
09.30xak eta 11.00ak bittartian, izena emoteko eta kua-

G

druak egitteko mihise eta papelak zigilluarekin markatzera.
Sari bi emongo dittue nagusixen atalian (300 euro lehelenguarendako eta 180 euro bigarrenarendako); umien atalian
(15 urtera arte) 30 euroko lau
sari emongo dittue. Artistak
14.00ak arteko epia izango da-

be euren lanak amaitzeko eta
epaimahaiko kidiak 17.00etarako emongo dittue irabazlien
izenak.
AC/DC eta Passionatta
Datorren barixakuan, barriz,
19.00etan hasiko dira ekitaldixak. Gabian, 23.15etatik aurre-

ra rock kontzertua hasiko da
Arrateko Andra Mari ikastetxian: The Bon Scott Band taldiak AC/DCren omenezko
emanaldixa eskinduko dau.
Kataluniako taldia sortu zanez
geroztik AC/DC talde ezagunaren abestixak eta euren bersiñuak osatzen dabe taldiaren
errepertorixua. Telonero modura, barriz, Norman (EibarMutriku) taldekuak jardungo
dabe. Eta hortik aurrera, zapatu eta domekan goixian hasi
eta gaberaiño adin eta gustu
guztiak asetzeko moduko programaziñua: umiendako jolasak, cava eta otarrainska jaixa
Rio Samba Show taldiarekin,
berbenia Passionatta orkestakuekin, paella lehiaketia... nun
aukeratu ez da faltauko.

San Isidro lagun izan
zeben basarrittarrak

Z

doren, eguna amaittu aurretik, azken urtiotako ohitturari jarraittuta, idi-demarekin
agurtu eben San Isidro eguna, datorren urteko maiatzaren 15era arte.
EKHI BELAR

eruan laiño ugari
egonda eta euri piskat botata be, San Isidrok ondo babestu zittuan
Arratera juandako basarrittarrak eta patroiaren omenezko jaixa giro ederrian pasau
eben aurreko asteko eguenian han batu ziran Debabarrenako 300dik gora basarrittarrak: mezia, prozesiñua,
eta herri kirolak... piskat denetarik izan eben goizian.
Kantabrian bazkaldu ondoren, barriz, bazkaloste luzia
egiñ eben, bertsolarixak eta
trikitilarixak girotuta eta, on-

Goian, aizkolarien torneoan
jardundako hiru bikoteak
jasotako sariekin. Proba amaitu
ondoko egur jasotzeak ere izan
zituen jarraitzailerik.

DORA ARCO AXPE

(JUAN MAIDAGANen alarguna)
2008ko apirilaren 16an, 94 urterekin,
Zarautzen hil zenaren SENDIKOEN IZENEAN

E S K E R R I K A S K O hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi

...eta kitto!/2008-V-23
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Auzorik auzo
Jai jendetsuak Abontzan
steburuan giro paregabian pasau zittuen jaixak Abontzako
poligonuan. Abontzako Itturrixa alkarteko kidiak kontau deskuenez,
“aurtengo ediziñuan marka guztiak
hautsi dittugu, paella erraldoia jaten
350 lagun bildu giñan-eta. Berrikuntzeri begira, ‘Hitzez hitz-Te sabes la letra’
lehiaketako lehelengo ekitaldixa be oso
politta izan zan. Nahiz eta berandu hasi, jendiak oso ondo pasau eban eta askok hartu eben parte kantu lehiaketan”.
Edozelan be, barixaku eta zapatuan
egindako beste guztiak be jende asko

A

erakarri eben Egigurentarreneko parkeraiño: Voces y Cuerdasen emanaldia,
Gorriti eta bere animaliak, karaokia,
berbena, ume jolasak,…
Jaixaren antolatzailliak diñuenez,
“etorrittako jendiak azaldu deskunez,
jai paregabiak pasau dittue eta animuak
jaso dittugu oiñ arteko martxan jarraitzeko. Eskerrak eman bihar detsagu
etorritako guztieri, eurak diralako gure
jaixen arima”. Jaixetako zozketako zenbaki irabazliak, barriz, zapatu eta domekako ONCEren zozketako zenbakixekin erabagiko da. Zorte on!

Olagarro eta musika jaixa Urkizun
steburu bete-betia bizi eben Urkizu aldian aurrekua, As Burgas
Galiziako Etxeko jaixak zirala
eta. Dia das Letras Galegasek gurian eta
inguruko herrixetan bizi diran galiziar asko erakarri zittuan eta, zelan ez, Galiziarekin harremanik izan barik, beste barik
ondo pasatzeko gogua izan eban askok
egiñ eban bat jai giruarekin. Zelan ez,
beste behiñ jatekuak eta batez be olagarruak izan eban arrakastarik haundiña,
Galiziako ardau tipikuekin batera. Horrez
gain, umiendako barrakak eta hiru egunetan egon ziran berbenak jende mordua
erakarri eben eta giro paregabian pasau
zittuen jaixak.

tartak
● e n k a rg u a k
etxera
●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta 28
☎ 943 20 79 73
...eta kitto!/2008-V-23
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Ohiko olagarrua jateko, barraketan
ibiltzeko... danerako tartia izan zan.

EMAKUME ETA GIZON
M O D A
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☎ 943 20 22 33

Zuloagatarren, 7

k

LANERAKO ETA
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

A eta D
ereduak

EIBAR
ERMUA

KALITATE PLANA
“LEONARDO”
PROGRAMA EUROPARRA

JANGELA
ZERBITZUA

LANGAI

Otaola Hiribidea, 29 - 20600 EIBAR
Tel. 943 20 84 44 / Faxa. 943 20 31 96

uni@iesunibhi.com / www.iesunibhi.com

URRATS BAT
LAN PROIEKTUAK

Ongarai Auzoa - 48260 ERMUA
Tel. 943 17 62 57 / Faxa. 943 17 64 50

Aurrematrikula: ekainaren 2tik 13ra

EIBAR

ERMUA
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

◆ Administrazio eta Finantzak (EGUNEZ)
◆ Nazioarteko Merkataritza
◆ Gorputz eta Kirol-ekintzen Sustatzea

◆ Telekomunikabide eta Informatika-Sistemak
◆ Informatika Aplikazioen Garapena (D EREDUA)
◆ Informatika Sistemen Administrazioa

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
◆ Administrazio Kudeaketa
◆ Merkataritza

◆ Informatika Sistemen Ustiapena (A eta D EREDUAK)

UDABERRIKO MODA
maiatzak 30, barixakua,
19.00-21.00
maiatzak 31, zapatua,
12.00-14.00
Jo n, aurt e n
kamiseta
b e rd i a
daukagu
z u re t z a k o !

DATORREN ASTEAN
kamisetak salgai
Untzagan

11

kaleko inkestA
Erosketak egitteko orduan
ohittuta gagoz erosittakua
plastikozko poltsetan
gordetzen. Poltsak,
erosittakua ordaintzen dan
lekuan pillatuta egoten dira
eta nahi bihar beste
hartzeko aukeria daka
erosliak. Baiña ez leku
guztietan. Izan be,
supermerkatu asko
kobratzen hasi dira
plastikozko poltsak
hartziagaittik eta hori
neurrixori zabaltzen doia
herrialde askotan. Holan,
Irlanda, Danimarka
eta Hego-Afrikan bihartuta dagoz poltsak kobratzera,
eta Gordon Brown Britania Handiko Lehen Ministruak esan
eban horren alde euala. Plastikozko poltsak naturarentzako
kaltegarrixak dirala-eta hartu dabela erabaki hori diño Brownek,
eta baitta bestiek be. Baiña kontsumitzaille askok pentsatzen
dabe negoziua egitteko eta euren aurpegixa garbitzeko
erabagixa dala, ez beste ezer gehixago. Espaiñian be,
Ingurugiroko Ministerixuak 2010ian erabillera bakarrerako
plastikozko poltsak debekatzia nahi dittu. Izan be, Espaiñia da,
Greenpeacekuen berbetan, materixal honen ekoizle
garrantzitsuena eta plastikozko poltsen Europako hirugarren
kontsumitzaile nagusixena.

Sonia Adan
35 urte, langillia
Nik ondo ikusten dot, plastikozko poltsak larregi erabiltzen dittugu. Adibidez, poltsa batian bost gauza sartu
ahal izanda be, poltsa bakotxian gauza
bi sartzen dittugu eta beste bat hartzen
dogu. Holan, poltsak kobratzia ikusten
dot dala erabillera errespontsable bat
egitteko bidia.

Helbide ber ria
URKIZU PASEALEKUA, 13

Iker Elorza
17 urte, ikaslia
Ba neri ondo begittantzen jata plastikozko poltsak kobratzia. Gero esaten
dabe berotegi-efektua eta halakuak daguazela, eta hortan plastikuen erabillera masibuak zerikusixa daka. Bestela
be, plastikuak erreziklau egin biharko
litxakez edo, bestela, behin baiño
gehixagotan erabilli.

Victor Carrasco
36 urte, ingles irakaslia
Nik txarto ikusten dot plastikozko poltsak kobratzia, hori zerbitzuaren barruan dagualako. Nik uste dot danak
dakala arrazoi bat. Holan, dana erreziklatzia daguala begittantzen jata eta
plastikuak be erreziklatzen diranez,
txarto ikusten dot erabiltziagaittik kobratzia.

Maria Limia
52 urte, etxekoandria
Ba txarto ikusten dot, hori zerbitzuaren barruan sartzen da eta horregaittik gastatzen dogu guk dirua. Nik
hauxe egingo neuke: iñori bez emon,
bakotxak etxetik beria eruan eta kitto!
Lehen holan egitten genduan eta holan egin biharko litzakela begittantzen jata.

Ondo ikusten dozu
plastikozko poltsak
kobratzia?
EGOITZA NAGUSIA
B i d e b a rr i e t a 2 0 - b e h e a

Or b ea ko d o r r e e t a k o
1 . s o l a i r ua
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Psikiatria
Kardiologia
10 Radiologia
Zirugia
11 Traumatologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Alergologia
Analisi Klinikoak
14 Koloproktologia
Ortodontzia
15 Urologia
Otorrinolaringologia
16 Erizaintza
Pediatria

● Tanatorioa eta Errausketa labea
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
● Nazio eta Nazioarteko trasladoak

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto!/2008-V-23
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Gaztekitto

Iratxe Maruri izan
da ‘Alkohol gehiegi ez
edateko umore kutsua
daukan pegatina’
lehiaketaren irabazlea.
Sodupeko 29 urteko
neskak ‘txikitometro’
bat diseinatu du
pegatinaren barruan.

“Lanera gidatzen nindoala
piztu zitzaidan ideia”
- Nolakoa da zuk diseinatutako pegatina?
Ba ‘txikitometro’ bat asmatu dut, txikito eta edariak
neurtzeko tramankulua. Autoen abiadura markatzen
duen tresna antzeko bat.
- Nola inspiratu zinen?
Lanera gidatzen nindoala,
pegatinaren asuntuari bueltak
ematen eta "argia" ikusi nuen.
- Metodoko aktoreek egiten duten bezala, zu ere
paperean sartu eta pegatina diseinatu aurretik juergan ibili behar izan zinen?
Noski baietz, dokumentatzearena oso garrantzitsua
da. Koadrilako lagunei eskerrak eman behar dizkiet bere

laguntzarengatik
"kanpo
ikerketa"-n. Hurrengo erronda nik ordaindu beharko dut.
- Sodupekoa izanda, nola
izan zenuen lehiaketa honen berri?
Interneten aurkitu nituen
lehiaketaren oinarriak eta,
hain dibertigarria iruditu zitzaidanez, pegatina aurkeztera animatu nintzen.
- Horrelako beste sariren
bat irabazi duzu?
Pegatina diseinatzen lortu
dudan lehengo saria da hau,
baina aurten, adibidez, Erandioko komiki lehiaketan edo
Sondikako jaietarako kartelaren irabazlea izan naiz. Badirudi aldi onean nagoela.

6.000 euro
koadrilentzat
Sanjuanetan
ilabete bat besterik
ez da falta Sanjuanetarako eta forma hartzen ari dira jaiak. Danborradarako entseiuak aurrera doaz, egitaraua zehaztu doa eta
jendea irrikitan dago herria
jai-giroan ikusteko. Gazteek
protagonismo handia izango
dute Sanjuanetan eta, azken
urteetan egin den bezala, diru-laguntza bat jasoko dute
herriko gazte koadrilek:
6.000 euro.
Sanjuanetan herriko koadrilen partaidetza sustatzea
eta jai-giroa piztea da dirulaguntza ematearen helbu-

H

rua. Koadrilek jaso ahal izango dituzten 6.000 euroak
jantziak, jaietarako materialak eta zarata ateratzeko jaietan erabiltzen diren tresnak
erosteko dira.
Baldintza eta betebeharrak
Koadrila bakoitzak 10
pertsona eduki behar ditu
gutxienez (1993az aurretiko jaiotakoak izan beharko
dira eta euren adinen artean ezin da egon 5 urtetik
gorako aldea) eta koadrilako kideen %90, gutxienez,
Eibarren erroldatuta egon
behar da.

LEIRE ITURBE

teen-ajeak

horoskopoa
aries

cancer

libra

c a p r i c o rn i u s

Ez zara batere ondo konpontzen
teknologia berriekin eta datorren
astean arazoren bat edo beste
izango duzu zentzu horretan. Egin
ahal duzun gauzarik onena ordenagailu eta horrelakoekin ez ibiltzea
da, ahal den heinean behintzat.

Horoskopoko zeinuen artean zu
izango zara aste honetan zoriontsuena. Zorteko zaude eta gauzak
era oso positiboan ikusten dituzu,
izan ere, gertatzen zaizkizun gauzak zoragarriak dira. Merezi duzu, beraz, gozatu ezazu!

Sanjuanak hor daude jada! Gogoa
daukazu, ezta? Nola gustatzen
zaizun juergan ibiltzea, zurea bai
marka ederra! Ba joan zaitez pentsatzen denbora oso azkar pasatzen da-eta! Hori bai, zure osasuna zaindu ezazu.

Loteria edo zozketaren batean
parte hartuz gero, zerbait irabazteko aukera handiak izango dituzu
datorren astean. Gainera, amodioan ere zorteko izango zara, beraz,
jokoa eta amodioa ez dira esaten
duten bezain bateraezinak.

taurus

leo

s co r p i u s

a qua ri us

Zenbat gustatzen zaizun besteak
kritikatzea! Hori ondo dago kritikak aurpegira esaten badira, baina atzetik gaizkiesaka ibiltzea ez
dago batere ondo. Hala zuri hori
egitea gustatuko litzaizuke? Seguru ezetz.

Hutsune bat sentituko duzu zure
barnean hurrengo egunetan. Zerbaiten edo norbaiten falta izango
duzu eta hutsune hori era batean
edo bestean betetzen saiatuko zara. Kontu handiarekin ibili, ea zerekin betetzen duzun hutsunea.

Politikarako dohai handiak dituzu. Agintzea ikaragarri gustatzen
zaizu eta inguruko guztia antolatzea maite duzu. Hala ere, politikan arituz gero, zintzoa izan zaitez, politikari ustelez beteta baitago mundua!

Amets beroak izango dituzu asteburuan. Agian izan duzun esperientziaren batengaitik izango da,
baina bero-bero ibiliko zara ametsetan. Hori bai, esnatu orduko
dena normaltasunera itzuliko da,
beti bezain hotz.

gemini

virgo

s a gi t ta r i u s

piscis

Gemini maitea, datorren astea zoragarria izango da zuretzat. Astroak zure alde daude eta dena
nahi duzun bezala aterako zaizu.
Maila ekonomikoan zorioneko berriak jasoko dituzu. Eskuzabala
izan zaitez ingurukoekin.

Munduan zu bakarrik bizi zarela
uste duzu. Beti zure kontuetan
pentsatzen: zu, zu, zu eta zu. Ba,
jakizu zutaz gain badagoela bizitza eta besteek ere gauzak ondo
egiten dituztela, nahiz eta zuk hori ez onartu.

Daukazunaz gozatu behar duzu
eta inork ezin dizu hori izorratu.
Datorren asteotan bizi-poz gehiagorekin ikusiko duzu bizitza eta
aurpegian igarriko zaizu. Ingurukoak, gainera, oso pozik egongo
dira zure jarrerarekin.

Ikasten bazaude aste gogorra pasatuko duzu. Badakizu ikasleen
artean garai hauek erabakigarriak direla: azterketak, lanak…
Hala ere, gogor lan eginez gero
emaitza paregabeak lortuko dituzu. Animo!

...eta kitto!/2008-V-23
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gaztekittO

Eskar eak ekainar en
2tik 16ra
Diru-laguntza eskabideak
Pegoran aurkeztu behar dira

Tabakoa

LEIRE ITURBE

Koadrilek, bestetik, hainbat
betebehar izango dituzte dirulaguntza jasoz gero. Horrela,
Lizarrako dultzaineroen ongietorrian eta horren ondorengo kalejiran parte hartu behar izango dute, koadriletako
kideek gehiegizko alkohol
kontsumoaren kontrako pegatina soinean eraman beharko
dute eta Sanjuanetarako egitarauaren ekitaldi bitan gutxienez parte hartu beharko
dute, besteak beste.

Azkenengo urte bietan gazteen kuadrilek pisu handia izan dute
sanjuanetako jai egitarauan.

ekainaren 2tik 16ra eta, horretarako, dokumentu hauek aurkeztu behar dira: ‘Koadrilentzako laguntzak’ izeneko eskaera orria, Eibarko Erroldan

ez dauden koadrilako kideen
NANa eta ordezkapena emateko idatzia (koadrilako kide
gutzien izenak jasotzen dituen
dokumentua).

Alemaniako irakasleak Uni-n bisitan
Hilaren 5etik 9ra, Eibarko UNIn izan
ziren Alemaniako Dortmund-eko
Lanbide Heziketako Ikastegi
Politeknikoko lau irakasle, hemengo
Lanbide Heziketak duen
funtzionamendua ezagutzen.
Batez ere, Nazioarteko Merkataritza
zikloa eta balizko enpresa izan zuten
hizpide. Bisita hau EJE (Europar
Enpresa gaztea) programaren barruan
egin zen. Argazkian Sibila, Helke,
Petra eta Beatriz irakasleak, bertoko
Elena Berasaluze eta
Mª Jose Lazkanorekin batera.

Abentura astea La Sallekoentzat

La Salle Azitaingo 1., 2. eta 4. DBHkoek abentura aste
batez gozatzeko aukera izan dute: 1. mailakoak
Sendaviva Parkean izan ziren maiatzaren 15ean,
animaliekin eta atrakzioetan primeran pasatzen.
2. mailakoak, berriz, aurreko asteburua Zuhatza
uhartean eman zuten. Irakasleek azaldu digutenez,
“oso gutxik ezagutzen zuten uharte zoragarri hori,
eta biziki zoratuta bueltatu dira, esperientzia
errepikatzeko gogoarekin. Hemendik eskerrik beroenak
Zuhatzako egonaldi hau ongi gertatzeko ahaleginen
bat edo beste egin dutenei”. Eta 4. mailako ikasleak,
berriz, Otsagabian izan ziren maiatzaren 12tik 14ra.

spainolak ailegatu baino
lehen Ameriketan ezagutzen zuten tabakoa. Konkistatzaileak ailegatzerakoan
Europara zabaldu zen, batez
ere, ematen zitzaion balio terapeutikoarengatik. Bizkor-bizkor, ingelesek eta espainolek
mundua ordura arte ezezaguna
zen substantziarekin inbaditu
zuten, eta errepresio handia
eragin zuen agintari ugariren
aldetik.
XVIII. mendetik aurrera, debekuak gelditu egin ziren eta
tabakoaren erabilera apurka
igotzen joan zen. Joan den
mendean zigarroa onartua zegoen gizartean, eta industria
iraultzarekin zigarroaren fabrikazioa errazteaz gainera, zabaldu eta errotu egin zen ohitura
hori. Zineak, publizitateak eta
modernotasuna lortzeko desioak, zabalkundean lagundu
zion status soziala eman zion
tabakoari. Orduz geroztik ikusi
dugu hedatuen dagoen substantzia izateaz gain, osasun
arazo gehien eragiten dituenetakoa ere badela.
Tabakoaren mendean erortzeak, ondorio negatiboez
gain, ba omen du saririk. Sari
horiek bakarrik kontsumoaren
hasieran ikusten dira, behin tabakoaren mendean erori eta
gero, substantziarekiko dugun
mendekotasunak eusten dioeta kontsumoari.
Sari edo etekinak, esan bezala, kontsumoaren hasieran
egoten dira. 14 eta 16 urte bitartean erretzen hasten gara
nagusiagoak sentiarazten gaituelako, beste batzuekiko bereizten gaituelako, nagusien
munduan mugitzen uzten digulako eta gainera, azterketa
edo estres egoeren aurrean
edo eta erlaxatzeko orduan,
badirudi lagundu egiten duela.
Tabakoaren ondorioak oso-oso
urruti ikusten ditugu, beste batzuen kontua da, ez doa gurekin. Baina ziur nago zuen gurasoek edo ni bezalako pertsonek gogorarazten dizuetela
zeintzuk diren tabakoaren ondorio txarrak, ze izan baditu,
eta egiazkoak dira: arazo kardiobaskularrak eta arnas aparatuarenak. Birika, laringe eta
esofagoko minbizia. Erretzen
ez baduzue ez duzue zuen gorputza kutsatuko, ezta ondokoarena ere, ez duzue zuen ekonomia kutsatuko eta ez dituzue
tabako-konpainiak aberastuko.

E

Jaione Azkue
(DROGOMENPEKOTASUN
TEKNIKARIA )

...eta kitto!/2008-V-23
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Elkarrizketa
Jose Antonio Alberdi ‘Gomak’ Amañako jaien 30. urtemuga modu berezian ospatu nahi du eta, horregatik,
egun osorako ekitaldiak antolatu ditu biharko. Amañako Jai Batzordearen ekimena izanda ere, duda barik
berezia izango da zapatukoa. Izan ere, ekitaldiak ez dira Amañan izango eta egutegiari begira, berriz,
uztaila oraindik urruti geratzen zaigu, baina jaialdiko antolatzaileak horrela eskertu nahi dio Eibarko
herriari "30 urtetan Amañan jaiak antolatzeko orduan emandako laguntza". Musika, pailazoak
eta erromeria izango dira, besteak beste, bihar 11.00etatik aurrera Untzagan.

JOSE ANTONIO ALBERDI, AMAÑAKO JAI BATZORDEKO KIDEA

“Eibarko herriari eskerrak emateko
jaia izango da biharkoa”
- 30 urte Amañako jaiak
antolatzen. Nola hasi zinen
gogoratzen duzu?
Ba, orain dela 30 urte hesiak ipintzen hasi nintzen, Toyos, Rodríguez, Sabino eta
beste batzuei laguntzen eta
gaur egun ere, 30 urte pasatu eta gero, hesiak ipintzen
eta mugitzen jarraitzen dut.
Jaiak antolatzeko ardura gure
gain hartu genuen eta, gero,
denborarekin, batzuk Jai Batzordea lagatzen joan ziren,
oraingo egoerara ailegatu arte. Urte batean ia ez zen jairik
ospatu, ni dimititzekotan
egon nintzen-eta, baina ez zidaten laga eta, azkenean, hilabete bitan dena prestatu eta
jaiak egin ziren eta hor jarraitzen dugu. Dena dela, jendeari Jai Batzordearekin bat egiteko gonbidapena egin nahi
diot, parte hartzera animatzeko. Ez dago jaia nik egiten
dudan moduan zertan antolatu, baina pena izango litzateke jaiak galtzea inork antolatu
nahi ez dituelako.
- Baina zu ez zara Amañan
bizi. Baduzu loturarik auzoarekin?
Mirasolen jaioa naiz eta lagunak ere Amañakoak ditut,
horregatik sartu nintzen Jai
Batzordean, eurei laguntzen.
- Ez da erreza izango urtero
horrelako programazioa
osatzea, ezta?
Oso zaila da dena antolatzea, baina jende asko etortzen da jaiarekin bat egitera
eta animatu egiten zaituzte.
Egia esateko, Amañan eta
Amañatik kanpo jende askok
bere esker ona erakusten dit
eta egiten dudan lana balora-
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tu egiten du. Aurten ere, besteetan bezala, jende guztiaren gustuko jaiak antolatzen
ahaleginduko naiz. Kritika gutxi jasotzen dut, baina jasotzen ditudanak min emateko
egiten dizkidate. Badauzkat
etsai batzuk, baina alde positiboarekin geratzen naiz.
- Amaña auzo bat da, baina
han egiten diren jaiak ez dira auzora mugatzen, Eibarko eta beste herrietako jendea ere erakartzen dute.
Esku artean darabilgun aurrekontuarekin, zenbat herritan nahiko lukete horrelako
jaiak egitea! Amaña eta Eibarko jendeaz gain, inguruko herrietako jende asko erakartzen
dugu: Soraluze, Arrasate, El-

“Amañan eta
Amañatik kanpo
jende askok
esker ona
erakusten dit”
goibar, Deba... hainbat herritako jendea etortzen zaigu
eta euretako askok urteak daramatzate jaietara etortzen.
- Eta hori San Ferminekin
‘konpetitu’ egin behar duzuela. Nola egiten duzue?
Inoiz ez gara izan San Ferminen beldur. Jende asko
etortzen da beti eta euretako
batzuk Iruñeara joan eta hurrengo egunean, gaupasa

eginda, Amañan ibiltzen dira.
Aurten Sankristobalgo jaien
antolatzaileekin piskat minduta nabil. Badira 3 urte kultura zinegotziak jaiak asteburu bakarrean egiteko eskatzen hasi zela, auzo biek jaia
batera ez ospatzeko, baina
aurten, eurei aldatzeko eskatu diet eta ezetz esan didate.
Beraz, pena da, baina asteburu berean ospatuko ditugu
jaiak auzo biek. Bata bestearekin lehiatzen gabiltzala dirudi, baina ez naiz joko horretan sartuko.
- Uztailerako asteburua
prestatzearekin nahikoa ez
eta nola animatu zara
biharko jaialdia antolatzen?
Aurretik ere, 25 urte bete
genuenean, Oskorri ekarri
genuen eta aurten beste zerbait egin nahi genuen, Eibarko herriari eskerrak emateko.
Izan ere, herriari eskertzeko
asko daukat, laguntza handia
ematen digute eta jende askok hartzen du parte jaietan.
Beste auzotetako jende asko
joaten da Amañara eta, horregatik, Untzagan herri guztiarentzat zerbait antolatzea
gustatzen zait. Biharkoa oso
egun polita izango da, eguraldiak laguntzen badigu.
- Eta zer moduz daukazue
Amañako jaietako egitaraua?
Bagoaz programazioa osatzen, baina oraindik ezin dugu ezer aurreratu. Oso programa herrikoia izango da, aldaketa gutxirekin eta, hori
bai, aurtengo protagonistarik
handienak haurrak izatea nahi
dut. Berriz ere jai arrakastatsuak izatea espero dugu.

gehigarria

etxe apainketa
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Dekorazio arauekin apurtuz

izitzako arlo guztietan topatzen ditugun arau guztiekin
gertatzen den moduan, dekorazio munduan dauden arauak
apurtzeko aukera ere badago eta hala
egiten dute askok. Azken batean, etxebizitzaren itxurak bertan bizi denaren
nortasuna islatu ohi du eta, horregatik,
arauak apurtzera animatu nahi duenarentzat, esperimentatzeko ideia batzuk
azalduko ditugu jarraian. Hasteko,
etxeko gela txikiren bat aukeratu, lortutako efektua gustukoa den ala ez
probatzeko. Eta lasai hartu: arauak

apurtzeak ez du zertan esan nahi harmonia eta estiloak edozein modutan
hautsi behar direnik:
- Arauen arabera, kolore argiekin margotu behar dira hormak. Ahaztu horiekin eta kolore indartsuagoak aukeratu.
Familia bereko koloreak hautatu eta
konbinatuz gero (laranja eta horia; urdina eta berdea...) gelak ez du txikiagoaren itxurarik emango.
- Apaletan-eta, apaingarri bat ipini barik asko elkarrekin ipini. Oso beteta
egotearen itxura ez emateko sekretua:
mota bereko objektuak erabili, nahas-

MUGICA
ITURGINTZA

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

-

tu barik (argazki-marko bildumak, hautsontziak...).
- Altzari-pieza handiak ipini, txikiak erabili beharrean. Garrantzitsuena jendearen joan-etorriei traba egingo ez duten tokietan ipintzea da.
- Estanpatuak konbinatu (adibidez, marradun burko-zorroak eta loradun tapizatuak).
- Koloreei dagokienez, ezarritako arau
guztiak apurtzeko aukera zabala daukazu. Ideia bat: erabili beltza kolore
neutro gisa. Edo zure kolore gustukoenak aukeratu gela apaintzeko.

KALEFAKZIOA
FONTANERIA
GAS INSTALAZIOAK
BAINUETAKO BERRIKUNTZAK
AIRE EGOKITUA
EGUZKI ENERGIA
LURREKO KALEFAKZIOA
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HANSGROHE txorroten banatzailea

attrezzo
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FRAN URQUIDI
DEKORAZIOA
BIDEBARRIETA, 27
TEL. ETA FAXA: 943200151

PROIEKTUAK - ERREFORMAK - OBRA ZUZENDARITZA - ALTZARIAK - GREMIOAK

Bakoitzaren neurrirako proiektuak
G
aur egun asko zabaldu da dekoratzaile profesionalei etxebizitzaren inguruko proiektua eskatzeko ohitura. Horrelakoetan profesionalek ondo baino hobeto
jakin ohi dute euren lana nola egin behar duten, baina, hala ere, norberak
ideia batzuk aldez aurretik argi izatea
ez da soberan izango. Izan ere, etxebizitzan bizi izango denaren arabera,
modu batekoa edo beste batekoa izango da etxea.
Dekoratzaile guztiek, lehenengo eta
behin, etxebizitzan biziko den jendearen inguruko oinarrizko informazioa
batzeko ahalegina egiten dute: bizitzaestiloa, egoera ekonomikoa, gustuak...

Datu orokorrak izanda
ere, hortik lortutako informazioa oso lagungarria izango da proiektu
egokia sortzeko orduan.
Aurreproiektuak lau atal
nagusi izan ohi ditu:
- P roie ktu tek nik oa:
eraikuntza arloko guztia
sartuko da horretan. Hormak, sabaiak, eskailerak... Horrez gain, argiztapena, elektrizitatea, kalefakzioa, aire-girotua, isolamendua eta bestelakoak nola kokatu arlo horretan jasoko da. Planoak, erabiliko diren
materialak... horiek guztiak aldez aurretik ondo zehaztea komeni izaten da.
- D e k o r a z i o - p ro i e k t u a : lamina grafikoz osatu ohi da. Adibidez, altzariekin
jantzitako solairuak edo geletako banaketa jasoko dituzten laminekin.
- M e m o r i a : idatzizko dokumentu horretan bete beharreko baldintzak jasotzen dituzte. Besteak beste materialak,
instalazioak eta entrega-epeak zehaztu
ohi dituzte idatzian.
- A u r re k o n t u a : legeak dioenari jarraitzen dion ekonomia-estudioa da, azken batean. Erabilitako materialen ara-

berako aldaketa txikiak onartzen ditu,
baina askoz gehiagorik ez.
Horrez gain, gaur egun familia mota
asko dago eta bizitzeko modu ezberdinak. Horregatik, etxebizitza norberak
behar izango duenari ahalik eta modurik egokienean moldatu ahal izateko,
kontuan izan beharko da etxebizitza
horretan nor eta nola bizi izango den:
familia bat izango den, lagun bakarrarentzat etxebizitza izango den, bikote
bat baino ez den biziko ala, aldiz, bizitzeko eta lanerako etxebizitza izango
den. Hortik aurrera aukera amaigabeko zerrendak zabaltzen joango dira.
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Kolore bat gela bakoitzeko

txebizitza batean dauden espazio eta gelak margotzeko orduan, gaur egun hamaika aukera eskaintzen dute dekoratzaileek. Aukeratzen dugun kolorearen
arabera, gela handiagoa edo txikiagoa,
argiagoa ala ilunagoa ikusiko da. Gainera, tonuaren arabera gure animoarengan eragin dezake. Horregatik, oso
garrantzitsua da koloreak ondo aukeratzea, ezer margotzen hasi aurretik.
Behin kolorea aukeratuta, erabiliko dugun pintura mota hautatu beharko dugu. Hainbat ezaugarri kontuan hartuta,
aukera egokia egiten baldin badugu,
margotutakoak luzaroagoan eta egoera hobean irautea lortuko dugu.

Gela zertarako erabiliko dugun arabera, tonu batzuk besteak baino egokiagoak izango dira. Horra hor hainbat
aholku, gure etxebizitzan harmonia
egokia lortzen laguntzeko:
- Bainugela: urdin, berde eta turkesak
oso lasaigarriak dira eta kolore horiek gomendatzen dituzte bainugeletarako. Larrosa eta horiak egokiak dira baita ere,
urarekin kontaktuan egotean sortzeko-giroa lortzen baita. Kolore ilunak saihestea
gomendatzen dute eta, erabiltzekotan,
landare batzuekin orekatu daitezke.
- Sukaldea: hemen ia aukera guztiak dira onargarriak. Horiak ongizatearen itxura emango du eta marroiak, berriz, ziurtasunarena. Beixa, berriz, giro guztietara
oso modu egokian moldatzen da.
- L o g e l a n a g u s i a : kolore hotza aukeratzea aholkatzen dute, modu egokian
atseden hartzeko egokienak dira-eta.
Añila aukera ona izan daiteke, baina
berde oso argiak kolore epelekin nahastuta giroa orekatzen du.
- H a u r re n l o g e l a : tono pastelen aldeko apustua lasai askoan egin dezakegu
eta beldurrik gabe kolore indartsuagoekin eta bestelako apaingarriekin nahastu. Umea jaioberria edo oso txikia
denean larrosa eta urdin oso argiak
erabili daitezke.

Dena dela, koloreak aukeratzeko orduan altzarietako estiloak zeresan handia izango du: baserri-estiloarentzat
kolore naturalak (marroiak, berdeak...)
dira egokienak; hiri barruan, berriz,
hobeto geratzen dira kolore hotz eta
sinpleagoak; eta estilo erromantikoarentzat pastel-tonuak gomendatzen dituzte; kolore fresku eta biziak gazteen
etxebizitzetarako gordetzen dituzte.

Calbeton 4, behea Tel. 943 20 29 27 / 943 12 01 92
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txebizitza baten barruan elementu guztiek betetzen dute
toki eta funtzioren bat eta horiek ematen diote nortasuna,
azken batean. Hormek, altzariek... gure
arreta eskatzen dute, baina zapaldu behar dugun zoruari erreparatzea ez dago
gaizki. Izan ere, lehenago aipatu ditugun elementuak bezain garrantzitsua
da gure oinen azpian egongo den hori.
Dirua arazoa ez den kasuetan, marmola eta iztukadura erabilita gure etxebizitza jauregi baten pare laga dezakegu. Hori bai, horiek aukeratuz gero, argi izan garesti irtengo zaizuela, garesti

bezain dotoreak dira-eta. Gainera, duten edertasun guztia agerian gera dadin, espazio zabal eta argietan kokatzea komeni izaten da.
O N A , E D E R R A E TA M E R K E A
Baina poltsiko guztiek ezin diote horrelako aurrekontuari aurre egin eta,
normala denez, aukera merkeagoak
ere badaude: kortxoa eta ekonomia
ahulagoak askoz ere hobeto moldatzen
dira elkarrekin eta beste abantaila batzuk ere badauzka. Arina da, hezetasunari aurre egiteko orduan primerakoa
eta, hori gutxi balitz, isolatzaile ezinhobea da soinu eta tenperaturarentzat.
Beraz, musikazaleen kasuan dudarik ez
izan: instrumenturen batekin praktikatu nahi dutenentzat edo, beste barik,
musika ekipoa astintzearen aldekoentzat aukerarik egokiena da eta inguruan
bizi direnek eskertu egingo dute. Gainera gero eta efektu ederragoak lortzen
dira kortxoari esker.
Granitoak ia estilo guztiekin bat egiteko erreztasun ikaragarria du: baserriinguruetan oso egokiak dira bere indarra eta gogortasuna eta etxebizitza modernoagoetan, berriz, itxura soil eta
dotorea lortzeko oso aproposa da.
Eta egurrari buruz zer esan? Ba, gra-

nitoarekin gertatzen den bezala, estilo
guztiekin bat egiten duela. Aldez aurretik berniza emanda edo, beste barik, naturalean eros daitezke egur-listoiak, gero norberak nahi duen amaiera aukeratzeko. Edozein gelatan ipini
daiteke, gainera: logela, egongela zein
bainugelan, denetan ondo emango du.
Azulejuak, bestalde, beti kontuan
hartu behar dira, ahaztu ezin dugun
‘klasikoak’ dira. Gaur egun merkatuan
dauden mosaiko eta bestelakoei esker
hamaika aukera ematen dute eta ez
ahaztu garbitzeko errezak izaten direla.
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zure etxea dekoratzeko aholkulariak

Aroztegi berria Eibarren
Diproca Ateen erakusketa.
Etxe erreformetan 30 urtetik
gorako esperientzia duen enpresa.
Ateak, armairuak, oholtzak, etb.
Salmenta puntu ugari inguruko zonaldean.
Isasi, 17 -behea- (Eibar)
Tfnoa. 943 10 83 00
Faxa. 943 10 83 02
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Lanerako giro egokia sortzen

ulegoak diseinatzeko orduan,
dekoratzaile zein profesionalak espazio zabal eta argiak
lortzen ahalegintzen dira. Beraz, tokia alferrik betetzen duten elementu eta apaingarriak soberan daude. Altzarien kokapena pentsatzeko orduan, hainbat funtzio edo helburu izan
behar da buruan beti: erosotasuna,
erabilgarritasuna, ergonomia eta itxura
edo irudia. Horiei jarraituta, diseinu
arina duten altzariek lortzen dute arra-

kastarik handiena. Koloreari begiratuta, berriz, koloreen batzearen aldeko
apustua nagusitu da azken aldian eta,
nola ez, altzarien praktikotasunak eta
erabilgarritasunak zer esan handia
izan ohi du bata ala bestea aukeratzeko orduan.
A R G I Z TA P E N A
Oinarrizko irizpide horiez gain, diseinua egiteko orduan argiztapenari ondo
erreparatu behar zaio. Azken batean,

ordu asko ematen da bulegoan lanean
eta, horregatik, ahal dela ahalik eta
modurik egokienean aprobetxatu behar da argi naturala. Hala ere, leihoetan pertsiana edo estore batzuk ipintzea ezinbestekoa izaten da, besteak
beste ordenagailuaren pantailan nahi
ez ditugun distira eta isladak saihesteko eta gure begiek atsedena har dezaten. Horrez gain, bulegoan lanean jardungo duen lagun bakoitzeko mahai
gaineko lanparatxoa ipintzea komenigarria dela diote adituek; behargina eskuina izanez gero, lanpara ezkerreko
aldean kokatu behar da, itzalak saihesteko eta behargin ezkerren kasuan, berriz, alderantzizko kokapena egin beharko da.
KOLORE EGOKIAK
Bestalde, dekorazio-adituen ikerketetan koloreei aparteko garrantzia ematen
zaie, giro egokiak beharginaren errendimenduarengan eragin positiboa duelakoan: urdina erlajaziorako gune argitsuetarako ideala da; gorriak, berriz,
sormena eta energia indartzen ditu; laranja norberaren burua kontrolatzeko
lagungarria da eta segurtasuna transmititzen du; eta bioleta eta berdea bilera
geletarako erabili ohi dituzte.
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kirolez kiroL
Finalista Eguna ospatuko da domekan Arraten
lub Deportiboaren urteko egunik handiena,
ekitaldiz betetakoa, ospatuko dute beste behin Arraten eta inguruan. Horrela, goizeko 08.15etan, oinez igotzeko irtengo dute Deporren aurretik, Santa Kurutz, Parlamentoko zuhaitzetatik eta Kalamuatik pasatu ondoren,
Arratera heltzeko. Oinez joan
beharrean, roll-eskietan igoera egiteko animatzen direnek,
bestalde, 09.30etan irtengo
dute Itzioko parketik eta Arratera joango dira zuzenean,
hori bai, errepideko bihurgu-

JOSE VALDERREY

K

Ez da lan samurra izaten roll-eskietan Arratera igotzea.

neak errespetatuz. Eguerdiko
11.45etan, Kaeloren oroime-

nezko pelota partiduen ordua
izango da: partidu bi jokatuko

dira eta batzorde horretako
ordezkaririk onenak jardungo
dute. Ordu berean, salda banatuko da bertaratutako bazkideen artean eta, ordu erdi geroago, hau da, 12.30etan,
ohiko domina-banaketa egingo da mendizale saiatuenen
artean.
Bazkaria ere izango da ekitaldiei amaiera aproposa emateko. Arratsaldeko 14.30etan
hasiko da eta bertan parte hartzeko izena eman nahi dutenek
gaur dute azken aukera,
19.30etatik 20.30etara Klubeko lokaletan.

eporreko atletak gustoa
hartu diote azken aldian
podiumera igotzeari eta,
horrela, Durangon jokatutako jubenil eta junior mailako Euskadiko
txapelketetan, Jokin Azkoagak irabazi egin zuen 200 eta 400 metroko probetan eta, nesken arloan, Ainhoa Bergarak disko jaurtiketan eta Oihana Sarasketak martxako bost kilometrokoan gauza
bera lortu zuten.
Jubenil mailako Peio Osorok 2.
postua eskuratu zuen pertika jau-
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zian eta 3.a disko jaurtiketan. Eta
juniorretan, Ane Zabala 4.a izan
zen jabalina jaurtiketan. Laura Albistegik, bestalde, 3. postua eskuratu zuen Espainiako Unibertsitateen arteko Txapelketetan altuerako jauzian.
Gipuzkoako infantil mailako txapelketan, bestalde, Asier Azpiazuk urrezko domina bereganatu
zuen jauzi hirukoitzean, 2.a izan
zen jabalinarekin, 3.a luzera jauzian eta 4.a disko jaurtiketan.
Martin Vouilloz 2.a izan zen pisuarekin eta jauzi hirukoitzean eta Miren Zulaikak ere
brontzezko domina bi lortu zituen.
Asteburu honetan
Gipuzkoako Txapelketa absolutua
izango da jokoan.
Deporreko atleta
gazteenak, Asier
Cuevasi Udaletxean
egindako omenaldian.

AMAIA JAIO

Atleta gazteenen lorpenak

Kaelo Memoriala Deporreko
pelotari onenekin
rtilleria guztiarekin aurkeztuko da Deportiboko
pelota batzordea Arrateko frontoi estuan. Hor
euren abilezia guztia erakutsi beharko dute pelotariek tantoa sartzeko frontoiko txoko guztiak baliatuz.
Lehenengo partiduan, Labaka eta Unamunzagak Zubizarreta eta Agirrebeñaren aurka jardungo dute eta, bigarrenean, Arrillagak eta Bengoetxeak osatutako bikoteak
Etxanizi eta Egañari egingo die aurre.
Udaberri Torneoko lau t’erdiaren barruan, bestalde, oso
emaitza onak lortu dituzte gure herriko ordezkariek eta
zazpitik bost izan dira kanporaketa bakarrera jokatuko den
bigarren fasera pasatu direnak.

A

BIDEBARRIETA, 3 Tel. 943 12 07 35
PRODUKTUAK:
SEBASTIAN, L’OREAL
WELLA, CLAIROL,
Schwarzkopf, REVLON
eta Aparatologia

den-dena
zure ilearentzat

Toribio Etxebarria, 4
...eta kitto!/2008-V-23
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Kirolez kirol
Eibarzaleen Egunaren VII. edizioa domekan
ibar Foball Taldeko jarraitzaileek egun handia ospatuko dute domekan,
modu horretan arratsaldeko
18.00etan, guztiz indarberrituta, animo onenekin foball taldeari laguntzeko. Eibar Foball
Taldeko peñen arteko VII. jardunaldi horietan Peña Txinbera
(Athletic), Eibarko Errealzaleak
(Real Sociedad), Peña Celtista
Eibarzale (Celta), Peña Madridista (Real Madrid) eta Eibarpool, Peña Mandiola eta Eskozia
la Bravak hartuko dute parte.
Aldi berean, oraingoan Peña
Zarahuecha (Real Zaragoza) ere
gonbidatu dute; peña hori Carmelo Eibar KE-ko jokalariaren
jaioterrikoa -Borjakoa- da eta,
hori aprobetxatuz, omenaldia
egingo diote erdiko pibotari.
Egitarauari dagokionez, domekan goizeko 10.00etan hasiko dira ekitaldiak, Ipuruako

E

Manix entrenatzailearen peña berriak parte hartuko du lehenengo aldiz
Eibarzaleen Egunean.

anexoan Eibar KE-ko eta peñetako seekzioaren arteko partiduarekin. Eguerdiko 12.15etan
hamarretakoa izango da Peña
Txinberaren lokalean, txorizoa
eta sagardoarekin. Egunaren
pegatinak banatuko dira eta
“2008ko Bihotz Gorriurdina”
hirugarren aldiz emango den
saria zeini dagokion jakingo

dugu. 13.00etan herri-poteoa
hasiko da erdialdean eta,
14.45etan inguruan, bazkaria
egingo dute Armeria Eskolako
frontoian. 17.15etan hasiko dira, bestalde, domeka arratsaldeko partidua girotzen, Untzagan kontzentratu eta kalejiran,
bandera handiarekin, zelairako
bidea hartuz.

Beharr ezko garaipenar en bila
18.00etan hasiko da Eibar
eta Xerezen arteko partidu garrantzitsua, andaluziarrendako
jaitsierari ihes egiteko eta eibartarrendako denboraldia lasaitasunez amaitzeko. Xerezek
bigarren itzuli dotorea egin du
eta, ia 2. B mailan egotetik, bere burua libratzeko gertu dago;
horregatik, partidu zaila izango
dute eibartarrek oraingoan ere.
Manixen taldeari dagokionez,
Ipuruan izango dituen azken
aukeretakoa izango da.
Bestalde, Eibar KE, Athletic
eta Sestaoko Gaizka Toquero
jokalaria akordio batera heldu
dira. Toquerok Athletic-ekin sinatu du kontratua 2010eko
ekainaren 30era arte; aurredenboraldia Athletic-en jokatuko
du eta abuztuaren 15ean erabakiko da han jarraituko duen
ala Eibarrera etorriko den.

Ipuruako gimnastak Eskola
Adinekoen Espainiako txapelketan
urtziako Torre-Pachecon
asteburuan
jokatuko
den Eskola Adinekoen
Espainiako txapelketan, lehen Gaztediaren txapelketa zena, Ipurua
Gimnasia Erritmikako ordezkari bi
izango dira Euskadiko selekzioarekin: Garazi Pablogorrán eta Maider
Jiménez. Selekzio bakoitzak hamar
ariketekin egingo du lan eta, Pablogorranek soka, mazak eta zintarekin jardungo duen bitartean, Jimenezek aroarekin eta zintarekin
egingo ditu ariketak. Zapatu goizean entrenamenduak egingo dira
eta arratsaldean lehiaketa.

M

Ipuruako
gaztetxoenak
Zarauzten
jardun zuten
asteburuan.
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Aurreko asteburuan, bestalde,
Ipuruako gimnastak jardunaldi bikoitzari egin zioten aurre: zapatuan
Gipuzkoako Eskola Txapelketa jokatu zen Zarautzen, eta han izan ziren Amaña, Itzio eta La Salle-Isasiko infantil eta alebin mailako bost
gimnasta. Eta domekan, Leioako
Sakoneta kiroldegian, bakarkako
mailako Euskadiko txapelketa jokatu zen. Onintze Pablogorrán (infantiletan), Olatz Ibaibarriaga eta Olatz
Laskurain (juniorretan) eta Garazi
Pablogorrán, Maider Jiménez eta
Helena Jauregi (seniorretan) izan
ziren Ipuruako ordezkariak.

Gero eta alde txikiagoa
Gipuzkoako hiru-txirlo
txapelketan
ailkapen orokorra estutzen doa aurreko postuetan daudenen artean eta, San Rokeko tiraldia jokatu eta gero, San Migueleko Angel Ibarluzeak
puntu biko aldea kentzen dio Asola Berriko Gamix Rodriguezi; baina asko gerturatu dira Floreagako Jose Muñoz eta San Migueleko Imanol Osoro, liderrarengandik
hiru puntura baitaude. Jarraian eta, puntu bakarreko aldeaz, Asola Berriko hiru ordezkari daude: Sergio Rodriguez (19 txirlo), Bittor Astigarraga (18) eta Juan Luis
Rodriguez (17).
Taldekako sailkapenean, Asola Berri A da nagusi, 82
txirlorekin, Asola Berri B (70) eta San Miguel A (68) taldeen aurretik. Hurrengo tiraldia bihar jokatuko da, arratsaldeko 17.00etan, oraingoan ere Elgoibarren: San
Migueleko bolatokian.

S
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kirolez kiroL
Arratek aurredenboraldiko
egutegia itxi du
buztuaren 20an hasiko
du aurredenboraldia
Asobal Ligako taldeak
Logroñon, bertako taldearen
aurkako partiduarekin. Handik
hiru egunera berriro jokatuko
du talde beraren aurka Elgoibarren eta, hilaren 27an, Ciudad
Real guztiz ahaldunaren aurka
neurtuko ditu indarrak Zumaian. Egiako Torneoa izango
da hurrengo lehia eta, zaila baino gehiago, ezinezkoa egingo
zaio Arrateri iazko garaipena

A

errepikatzea. Zergatik? Hona
hemen aurkariak: Portland, Leongo Ademar eta Ciudad Real,
alajaina! Torneo hori abuztuaren
29an eta 30ean jokatuko da eta,
behin irailean sartuta, 3an Portlanden aurka jokatuko dute eibartarrek Tolosan eta 6an Valladoliden kontra Muskizen.
Gipuzkoako Kopa
jubenilentzat
Arrateren jubenil mailako
taldeak Gipuzkoa Kopa irabazi

Arrateko jubenil mailako taldea Gipuzkoako Federazio Koparekin.

du beste behin, oraingoan
Ereintza 23-14 eta Elgoibar 2419 gainditu eta gero. Modu

Garaipen estua Urbateko waterpolistentzat
Easoren aurka Donostian (11-12)
iguel Perez Valenciagak sei gol
sartu zituen, Urbat-Urkotroniken erdiak, Easoren aurka Donostian jokatutako Federazio Kopako bigarren partiduan. Gorabehera handiko
partidua izan zen Eibarko waterpolistek
jokatutakoa eta, lehenengo laurdenean 41 irabazten joan eta gero, atsedenaldira
Easoren aldeko 7-5koarekin erretiratu ziren aldageletara, 6-1 galdu baitzuten eibartarrek bigarren laurden horretan. Hirugarrenean, 2-3ko partzialak eibartarrak
gol bakarrera laga zituen azkenekoari begira; eta horko 2-4koak garaipen ezin estuagoa eman zion Urbat-Urkotronik tal-
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deari. Perezen sei golekin batera, bina gol
lortu zituzten Iñigo eta Zigor Etxeberriak
eta Ibai Ulaziak.

horretan, denboraldi bikaina
itxi dute Fernando Fernándezek entrenatutako jokalariek.

Relojes Mondainek
3-6 galdu zuen
areto-foballeko jubenil mailako taldeak ezustea hartu zuen Ipurua kiroldegian jokatutako finalerdietako partiduan eta Ligan, bai hemen eta baita kanpoan ere, Zarautzi irabaztea lortuta
bazuen ere, oraingoan kostaldekoak gehiago izan ziren, 3-6 nagusituz. Inoiz baino zaletu gehiago bildu zen Ipurua kiroldegian,
baina taldeak ez zuen egunik onena izan
eta hasieratik izan zuen markagailua aurka.
Debabarrenako kadeteen taldeak, bestalde, 3-4 galdu zuen La Sallerekin. Hau da jokoan dagoen talde bakarra eta Hirukide jasoko du bihar Ipuruan, 11.30etatik aurrera. Beste talde nagusien denboraldia amaitu da.

A
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Elkarrizketa

PEDRO PALACIN, MUSIKARIA

- ‘Orquesta de Cámara
San Juan de Eibar’ sortu
berri duzu. Nola bururatu
zitzaizun proiektu hau
egitea?
Kontserbatorioetan jotzen
eta ikasten dauden ikasle
asko ezagutzen ditut eta
euren praktikak hiru hilabetero edo euren kontserbatorioetan eskaintzen direnean
egiten dituzte (praktikak orkestra modura). Eurek zerbait gehiago egitea nahi zuten, gustatzen zaielako, eta
horrelako orkestrarik ez dagoenez, pentsatu egin
nuen, kontaktuak egin, buru-hauste batzuk izan nituen, egun batzuk ondo lo
egin gabe pasatu nituen
eta, azkenean, orkestra sortzeko jende nahikoa bildu
nuen eta aurrera.
- Zaila izan da orkestra
osatzea?
Zaila ez, gertatzen dena
da musikariek gauza asko
egiten dituztela euren
egunerokotasunean
eta
denak eibartarrak ez direnez, hor dago arazoa. Beste gauza askotan dabiltzanez, batzuk parte hartu
nahi izan dute, baina ezinezkoa izan da. Hala ere,
proiektua hasi aurretik banekien zer aurkituko nuen.
Gainera, Eibarren Iñaki Orbegozo nuen lagun eta asko lagundu dit. Berak egin
dituen kontaktuekin eta nik
egin ditudanekin, gehi lagun batzuekin, orkestra
osatu dugu.
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EKHI BELAR

Euskal Herriko 60 bat musikari
biltzen dituen orkestra berri
bat sortu da Eibarren:
‘Orquesta de Cámara San Juan
de Eibar’. Pedro Palacín
eibartarra izango da zuzendaria
eta herriko 10 musikarik
hartuko dute parte.
Estreinua ekainaren 21ean
izango da Eibarren.

“Musikaz elkarrekin
gozatzea da gure helburua”
- Nolakoa da kamera orkestra bat?
Orkestrak, normalean,
txikiak, ertainak eta handiak
izaten dira. Orduan, handihandia ez da, antolatzeko
eta abar oso zaila delako.
Horrela, uste dut kopuru
egokia dela orkestrarena
(60 bat musikari), mugitzeko eta abar errazagoa delako guretzako. Hala ere, horrek ez dio kalitaterik kenduko orkestrari, jendeak
pentsatzen duelako musikariak kentzean kalitatea ere
murriztu egiten dela, eta ez
da horrela.
- Eibarren izango du egoitza orkestrak. Zer dela
eta?
Konponbide onena izan
delako. Beste herri batean
egoitza ipintzea kontuan
hartu nuen batzarrak egiteko orduan eta abar, baina
Eibarrek betetzen ditu baldintza onenak. Izan ere, Eibarren Hezkuntza Esparrua
daukagu eta bertan batzarrak egiteko aukera oso ona
dago, Eibartik kanpoko
kontzertuetara joateko autobus geltokia ere badaukagu eta abar.
- Zer emango dio orkestra
honek musikari?
Musikariak maila batekin
hasten dira eta nire asmoa

da, denbora aurrera joan
ahala, musikarien maila hobetzea. Musikoak badira
ere, ikasten daude oraindik,
nahiz eta seguru nagoen
etorkizunean irakasle edo
profesionalak izango diren.
Orduan, esperientzia hartuko dute, musikari moduan
hazi egingo dira eta nahi
dutenean utzi egingo dute,
baina errelebua egotea oso
garrantzitsua izango litzateke. Azken finean, helburua
denok elkartzea eta musikaz
elkarrekin gozatzea da.
- Eibarko musikariek ere
lekua izango dute orkestran?
Momentu honetan 10 eibartar daude orkestraren barruan. Besteak Euskal Herriko puntu ezberdinetatik datoz eta kantabriar bat dago.
- Orkestrako kideek, gai-

“Ikasleek
praktikak
baino gehiago
nahi zuten;
h o r re g a t i k
sortu dugu
kamera”

nera, esperientzia eta musika munduan ospe handi a d uen zuz enda ri bat
izango dute.
Beno, zuzendaria izan behar da gauza guztietaz arduratu behar dena, programazioa egin eta musikalki
hau aurrera atera behar
duena. Horrez gain, kontzertuak antolatu, babesleak
bilatu eta beste hainbat
gauza egin behar ditu zuzendariak. Aprobetxatzen
dut lerro hauetatik babesleak eskatzeko, asko eskertuko genukeelako hauen laguntza.
- Sa nj ua ne ta n e sk ai ni ko
du zue leh en kont zert ua.
Orkestraren izena omentzeko modu bat da?
Izena horrela sortu zen;
nola lehen kontzertua Sanjuanetan eskainiko dugun,
Eibarko Udalak hainbeste lagundu digun eta, gainera,
Eibarren egongo garenez,
pentsatu genuen izen hori
ipintzea egokia zela.
- Sanjuanetako kontzertua
egin eta gero, zer?
Gauzak antolatzen gabiltza. Berba egin dugu hainbat
gauza berritarako, baina
oraindik ez dago ezer lotuta.
Oraindik hasten gaude, baina
dinamika hartu bezain laster
dena aurrera joango da.
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Erreportajea
MUSIKIA, EUSKERIAREN OLATUA ETA LIBURU DIGITALAREN AURKEZPENA EUSKAL JAIXAN

Lore Jokoak eta Euskal Jaixa eskutik oratuta
Gaur gabian, 22.00etatik aurrera Coliseo antzokixan Ken Zazpi musika
taldiak emongo daben kontzertuarekin hasiko da Eibarko XLIII. Euskal Jaixa.
Datozen egunetan hainbat ekitaldi garatuko dira gurian, Euskal Jaixaren
programaziñuaren barruan. Halanda be, programautako ekitaldi nagusiñak
hurrengo asteburuan, maiatzaren 31n eta ekaiñaren 1ian pillau dittuela aurreratu eben Klub Deportibuan eguazten arratsaldian emon eben
prentsaurrekuan.
en Zazpi taldiak gaur gabian emongo daben kontzertuarekin hasi eta
ekaiñaren 1a bittartian euskal girua
nagusittuko da gurian. Bixar bertan Urkizu
eta Untzaga bittartian osatuko dan jendeillariarekin segiduko dau programiak: ‘Tantanez tantan Eibarren Euskaraz blai’ Eibarko
Euskalgintzak alkarlanian antolatutako ekitaldixak herritar ugari erakartzia aurreikusitta dago.
Programaziñuan hurrengua ‘1908ko
Euskal Lore Jokoak Eibarren’ liburuaren
aurkezpena izango da. Antxon Narbaiza
ikertzailearen azken lanak berezittasunik
izango dau, gaiñera. Liburua izanda be, paper gaiñian idatzi barik formato digitala
izango dau Ego Ibarra batzordiak argittara
emongo daben azken biharrak. Ia 100
orrialdetan, Eibarko Lore Jokoen gaiñeko

1908ko abuztuko Lor e Jokoak goguan
Liburuaren hasieran jasotzen daben moduan, “aurtengo abuztuaren 20xan beteko
dira ehun urte Lore Jokoak ospatzen hasi
zirala Eibarren. Urteurren hori eibartar herritarreri gogorarazteko, Eibarko Udalari
garai hura berbizituko daben bihar bat argittara emotia bururatu jakon. Hasteko, Lore
Jokoak gure historixa laburrian zer izan ziran azalduko dogu, XIX. mendian zihar Europako Hegoaldian erruz zabaltzen hasi ziranetik. Abbadiaren ekarpena Euskal Herrira lehelengo eta, gero, Donostiako Batza-

FERNANDO RETOLAZA
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informaziñua eta dokumentaziñua batziaz
gain, lau ataletan eta hainbat azpiataletan
ehunurteurrenaren harittik hainbat gai landu dittu egilliak eta eranskin eta dokumentaziñuarekin osatu.

Hillaren azken asteburuan pillatu dittue ekitaldi nagusiñak. Iaz makil-dantzak protagonista
izan baziran, aurten arku-dantzak hartuko dabe errelebua Ezpalak jaialdixan.
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Liburuak formatu digitala izango dau
eta internet zintzilikatuko dabe. Aurkezpena
martitzenian Portalean egingo dabe.

rreak emon nahi izan zetsan kultur ikutu sakonagua aittatuko dogu. Eibarko ospakizunetan kokatuz, horrelako jai batzuren festaesparruak nola antolatu ziran agertzen dogu. Ardatz nagusi bi izango zittuan Eibarko
Festen antolamenduak: lehelengo eta
behiñ, Herriko Arte eta Industria erakusketia, arrakasta betiarekin (millaka eta millaka
gertuko zeiñ urrutiagoko bisitari izan zittuan). Alfredo Laffitte Batzarreko buruak
sei millatik gora zenbatu zittuan. Bigarrenik, kultur alderdixak izan eban protagonismua azpimarratuko genuke. Zihatzago
esateko, haren atal bat baiño ez zan izan
idatz-sariketia. Eibarko historixari buruzko
Monografia sariketaz dihardugu”.
Arku-dantzen jaialdixa
Dana dala, internet euskarri izango daben liburu digitalaren berezittasunak eta
bestelako azalpenak martitzenian, hillaren
27xan, 19.30xetan Portalean egingo dan
aurkezpenian emongo dittue aditzera egilliak berak eta Andoni Egaña bertsolarixak.
Eta hurrengo asteburuan, barriz, artisauak, basarrittarrak eta dantzarixak izango
dira protagonista. Iazko dantzen ardatza
makillak izan baziran, aurtengua arku-dantzak osatuko dabe, Ezpalak arku-dantzen
naziñoarteko jaialdixan. Baiña horren eta
beste batzuen barri hurrengo astian, Euskal
Jaixari eskindutako asteburuaren atarixan
emongo dogu.
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firin faraN
Kalian jolasian, barixakuan Untzagan
30ean,
aiatzaren
Euskal Jaiaren barruan, 5-8 urte bitarteko haurrek eta gurasoek Untzaga plazan jolasean jarduteko
aukera izango dute festa-giro
ezin hobean. Euskara batzordetik adierazi digutenez, “ikasturtean zehar, ikastetxe guztiekin
adostuta, hainbat jolas landu
dira Haur Hezkuntzako 3. mailako umeekin eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako
umeekin: Maria (soka saltoan
egitekoa), Kainete (korroan jarrita baloiaz jolastekoa), Txakur
bat erosi dut (binaka egiteko
esku-jolasa), Karabin karaban
begiratzera noa (taldean jolastekoa), Ikusi Makusi (igarkizun
jolasa) eta Zubiri Zubiri (lerro-

Laburrak
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HARIXA EMOTEN

kaketa jolasa). Gurasoei ere bidali zaizkie jolas horien gaineko azalpenak. Helburua jolas
giroan euskaraz ere jardutea
da, euskara modu informalean
eta naturalean erabiltzea eta,
bestalde, ikustaraztea badirela
euskaraz ere, beste edozein
hizkuntzatan moduan, gozatzeko eta ondo pasatzeko aukera ematen diguten orotariko

jolasak”. Ekitaldia 17.30etan
hasi eta 19.30etan amaituko
da. Hasieran, makilatzeko eta
txapak egiteko aukera izango
da, bertaratzen direnak animatzen joan daitezen eta, gero,
jolasak egingo dira. Egitasmoa
garatzeko Udalak eta Eibarko
ikastetxe guztiek hartu dute
parte eta ekitaldiaren koordinazioaz Astixa arduratuko da.

Kultur Errotaren emanaldi berezia
adira 10 urte Topaguneak sortutako Kultur
Errota sortu zela. Hamarkada honetan orotariko 1.500 emanaldi egin dira herri askotan eta oraindik ere, ekimeneko arduradunek dioten moduan, “biraka darrai Errotak”. Hori ospa-
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tzeko, emanaldi berezia antolatu dute maiatzaren
29rako, eguenerako. 19.00etatik aurrera, Portalean, Ander Lipus, Gilkitxaro antzerki taldea, Kokein eta Asier Serrano izango dira batera, askotan
errepikatzen ez den ikuskizuna eskaintzen.

Matrallako Irratiaren
6. urteurren jaia
atrallako irrati libreak
sei urte bete ditu eta
hori ospatzeko jaia
prestatu du zapatuan Tallarra
Gaztetxean. Horrela, Josu Gil
kantautoreak eta Norman rock
and roll talde eibartarrak kontzertua eskainiko dute 22.00etatik aurrera. Sarrera doakoa izango da eta, nahiz eta kontzertua
22.00etan hasi, irratikideek aurreratu dutenez, eurak bertan
izango dira kontzertuaren aurre-

LEIRE ITURBE
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Josu Gilek kontzertua eskainiko
du, Norman taldearekin batera.

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

tik ere giroa berotzen. Eboluzioa
jasan du Matrallakok hasi zenetik, horrela, teknologia berrieri
esker egunean 24 orduz emititzen dute. FMko 102.8an dago
entzungai Matrallako eta interneten bloga ere badauka: eibar.org/blogak/matrallako. Irratiko kideek jendea programaren
bat egitera animatu nahi dute.
Horretarako nahikoa da ideia bat
izan eta eurekin harremanetan
ipintzea.

Aste honetan, eguazten
arratsaldean egitekoa zen
Harixa Emoten atzeratu
egin dute antolatzaileek.
Beraz, Patxi Zubizarretak
euskararatutako ‘Mila eta
bat gauen gauak’ lanaren
inguruko tertulia ekainaren
17an izango da, aste honetarako aurreikusita zeuden
ordu eta toki berean.

ARGAZKI RALLIA
Ekainaren 1ean argazki rallia
egingo da, Argazkilaritza
Maiatzean programari agur
esateko. Zuri-beltzean eta
digitalean parte hartzeko
aukera izango du hala nahi
duenak. Rallia 08.30ak eta
09.30ak bitartean hasiko da
(izen-ematea barne) eta Depor paretik abiatuko dira
partehartzaileak. 14.30ak
arterako tartea emango zaie
argazkiak ateratzeko.

SUKALDARITZA
Izen-ematea zabaldu eta
berehala bete ziren Unai
Magunazelaiak
emango
duen sukaldaritza ikastarorako zeuden tokiak. Sukalddaritzan lehen urratsak
emateko ikastaroaren lehenengo saioa astelehenean
izango da, Portaleko sukaldean.

UEU-KO IKASTAROAK
Uda gero eta gertuago dago eta UEUren ikastaroetan
izena emateko epea ekainaren 20ra arte egongo da zabalik. Betiko moduran, ikastaro eskaintza zabala izango
da. Matrikula betetzeko edo
ikastaroen gaineko informazioa lortzeko www.ueu.org
helbidera jo dezakezue.

A R R AT E O RT OPEDIA
ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

H E L B I D E
B E R R I A
Urkizu, 11 (Euskadiko Kutxaren ondoan)
Tel./Faxa: 943 70 06 31
...eta kitto!/2008-V-23
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Firin faran
Sanjuanetako pegatina eta kartela
oseba Aranzabal eta Mikel
Treviño eibartarrak eta
Amaia Ajuriagerra gasteiztarra izan dira ‘Sanjuanak 2008
Eibarren’ kartel-lehiaketaren
garaileak. Hirukoteak ‘Sokadantza’ izeneko kartela aurkeztu zuen lehiaketara eta beste
20 partaideen artean garaile irten ziren.
Umeen mailan, berriz, Arkaitz Bilbao Azerrieka eta bere
‘Kañonaxua’ kartela izan dira
irabazleak 11 eta 14 urte bitar-

J

Lapurrak
eldurtuta gabiltza lapurretekin. Abisuak
daude emanda: inmigranteak etortzen dira asteburuetan Bizkaitik (nondik
bestela) eta sartzen dira
dendetan (gehienetan) eta
etxeetan (gutxietan).
Nik ere izan dut holako
bisita. Gutxi lapurtu zuten
baina geratzen da sensazioa
zure intimitatea inbaditu
dutela. Kasu gehienetan
atxilotuak atzerritarrak izan
dira, inmigranteak.
Desazelerazioa, krisia,
pobrezia.... Egoera honetan
holako ondorioak aurreikusteko modukoak dira.
Baina beste esperientzia
berezi bat izan dut lapurrekin: Neska-mutil normalak,
gure gizarte aberatseko seme-alabak ibiltzen dira kaleko eta tabernetako altzariak
lapurtzen euren lokalak osatzeko. Nik ere batzutan
pentsatzen dut gaur egungo gazteak oso babestuta
daudela eta euren autonomia bultzatu behar dugula.
Baina nik ikusitako kasuan
behintzat sobran zeukaten
autonomia, baina besteen
errespetuaren gainetik, eskrupulo barik.
Edukazioa gizarte osoaren ardura izan behar da:
eskola, familia, polizia, lagunak, telebista, edonor.
Eredu sozial positiboak
transmititu behar ditugu,
baloreak. Esate baterako,
gure seme-alaben aurrean
komentario guztiak negatiboak badira politikoei buruz, poliziei buruz (zipaioak,
udaltzainak), Madrili buruz,
azken finean autoritateari
buruz. Orain gainera zergak ordaintzea tokatzen da.
Derrigorrezkoa, beharrezkoa, banatzeko.

B

Iñaki Zubillaga

...eta kitto!/2008-V-23

tekoen artean. 10 urte artekoen umeen mailan, bestetik,
Olatz Jaio Arregui izan zen irabazlea ‘Jaiak’ kartelarekin.
‘Txikitometr oa’
Alkohol gehiegi ez edateko
umore kutsua daukan pegatinaren lehiaketa Sodupeko Iratxe Maruri Mantillak irabazi du.
Bizkaitarrak ‘Txikitometroa’
izeneko pegatina aurkeztu
zuen eta beste 38 pegatinen
artean garaile suertatu zen.

Kezkako dantzariak York-en
zpata-dantzen munduko jaialdi handienean parte hartzen dihardute Kezka dantza
taldekoek Ingalaterran, Yorken. Gaur hasi
eta astelehena bitartean Sword Spectacular ezpata-dantza jaialdia ospatuko dute eta eibartarrek Arrateko Amaren ezpata-dantzak erakutsiko

E

dituzte. Asteburu honetako jaialdian 9 herrialde,
50 ezpata-dantza talde eta 700 ezpata-dantzari
bilduko dira. Italia, Alemania, Txekia, Belgika,
Norvegia, Austria, Amerikako Estatu Batuak eta
Ingalaterrako taldeekin batera Euskal Herriko ezpata-dantzen ordezkaria izango da Eibarko Kezka dantza taldea. Lau urtean behin ospatzen da Sword Spectacular jaialdia dela-eta,
zapatu eta domekan York-eko kaleak Europa eta Amerikako ezpata-dantzariek beteko
dituzte, eta domeka arratsaldean emanaldi
berezia eskainiko dute taldeek York Theatre
Royal antzokian.
Bestalde, Ingalaterratik bueltan atseden
hartzeko aukera handirik ez dute izango
dantzariek, maiatzaren 31n Iruñean eta
ekainaren 1ean Eibarren (Euskal Jaian) Ezpalak arku-dantzen nazioarteko jaialdian parte
hartzen egongo dira-eta.

Umeak bertsotan
meen bertso emanaldi
bi egongo dira aste baten buruan Coliseoan.
Izan ere, atzo Probidentziako
Andra Mari, Juan Antonio Mogel, La Salle eta Amaña ikastetxeetako umeek bertso-jaialdia
eskaini zuten; eta datorren

U

eguenean (maiatzak 29) Arrateko Andra Mari, Urkizu, eta La
Salle eta Juan Antonio Mogeleko taldeen txanda izango da.
Iaz Bertsozale Elkartetik sortutako ekimenak jarraipena izan
du aurtengo ikasturtean eta,
gainera, oso harrera ona izan

du gurean. Izan ere, aurten
emanaldi bakarra izan beharrean bi antolatu behar izan dute,
gero eta ume gehiago animatu
da-eta. Egitasmoan parte hartzen dutenek, Ahozkotasuna
eta Bertsogintza lantzen dihardute Bertsozale Elkartearen gidaritzapean. Helburuen artean
ahozko adierazpidea hobetzea,
komunikazio eraginkorrak baliaraztea, hizkuntza aldetiko
sormena bultzatzea, jendaurrean berba egiteko oztopoak
gainditzea, ideiak ordenatzen
laguntzea eta komunikatzaile
onak izan daitezen hezitzea
daude. Datorren asteko jaialdirako sarrerak jada erosteko
moduan daude, euro batean.
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JOSE VALDERREY

Berria egunkariak 5 urte
bete ditu eta hori
ospatzeko Euskal Herri
osoan zehar ekitaldiak
egiten ari dira. Horrela,
atzo Markeskua jauregian
bideoa eta hitzaldia
eskaini zuten urteurrena
ospatzeko. J. M. Larrarte
Berriako Kontseiluko
Idazkaria ere bertan izan zen.

Gabriel Brau argazkilariaren liburua
Ar gazkilaritza Maiatzean pr ogramazioar en barruan, orain
egun batzuk ar gazkilaritza tailerra eman zuen Gabriel Brau argazkilariar ekin beste saio bat antolatu dute Klub Deportiboko ar gazkilaritza taldekoek. Oraingo honetan ‘Luces de Africa’
bere liburua sinatzera etorriko da argazkilari ezaguna, maiatzaren
27an (martitzenean). Portalean sinatuko ditu bere liburuaren aleak, 18.30ak eta 20.00ak bitartean. Bestalde, gogoan izan Brau eta
beste argazkilarien lanak ikusgai egongo direla hilaren amaiera
arte, herriko erakusketa areto eta tabernetan (ikus 37. orrialdeko
agenda).

Gurasoentzako euskara klaseak
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiar en (EBPN) barruan antolatzen dir en, eta Udal Euskaltegiak eta AEK-k eskaintzen dituzten
gurasoei zuzenduriko euskara saioetan datorr en ikasturtean
parte hartzeko aurr ematrikula epea ekainar en 6ra arte egongo
da zabalik. Aurten 5 guraso talde aritu dira euskara ikasten, aurreko urtean baino bat gehiago. Bestetik, saioetan parte hartzeko interesa izanez gero, Euskara, Kultura eta Hezkuntza sailera deitu behar
da 08.00etatik 15.00etara 943708435 (Ane) telefonora.

`Casi Romeo y Julieta´ Hezkuntza Esparruan
XXIV. Deba Beheko Eskolarteko Antzerki Erakusketar en ba rruan ‘Casi Romeo y Julieta’ antzezlana izango da Hezkuntza
Esparruan eguaztenean, maiatzar en 28an, 15.00etatik aurr era.
Antzezlana William Shakespeareren lanaren moldaketa da eta
pailazo bi eta musika izango dira protagonista. Guadalajaratik datorren A Priori Producciones talde profesionalaren antzezlana
Marta Torresek zuzentzen du, ordubeteko iraupena dauka eta 6
urtetik gorako umeentzat pentsatuta dago. Urteroko moduan,
antzerki erakusketaren barruan eskualdeko ikastetxeetako umeek
hainbat antzezlanekin gozatzen dihardute.

JUAN MARI LARRARTE,
BERRIAKO KONTSEILUKO IDAZKARIA:

“Inork ezin du bete
Egunkariaren hutsunea”
- Bost urte bete ditu Berriak.
Zein balorazio egiten duzu lehen 5 urte hauen gainean?
Lehen bost urteen balorazioa
guretzat ona da. Oso egoera
zailean abiatu genuen Berria,
Euskaldunon Egunkariaren ondoren sortu zen giro hartan. Baina urte hauetan lortu dugu Berria kalean izatea eta egunez
egun indartzen joatea; bestetik,
proiektu bezala Hitzaren bidez
zazpi eskualdetako toki-egunkarietan parte izan eta abiatzea;
eta, azkenik, telebistarako bidea
egitea Hamaika-ren bidez.
- Euskaldunon Egunkariaren
itxierak euskarazko egunkaririk gabe utzi zuen Euskal Herria. Nola bete du Berriak hutsune hori?
Hasteko gauza bi: alde batetik, Berriak bai bete du Euskaldunon Egunkariaren hutsunea, izan
ere, euskarazko egunkari bat zegoen tokian euskarazko beste
egunkari bat jarri delako. Baina,
bestetik, Egunkariak utzitako zuloa ezin du inork bete eta uste
dut hutsune hori gaur egun ere
agerikoa dela.
- Nolako osasuna dauka gaur
egun adierazpen askatasunak
Euskal Herrian?
Uste dut ez daukala osasun
onik. Herri batean oraindik posiblea baldin bada epaile batek,
beste inongo arrazoirik gabe,
egunkari bat itxi eta baldintzapeko itxierari bost urtetan eustea, une honetan gertatzen ari
den bezala edo Egin-ekin gertatu zen moduan, ezin da esan
adierazpen askatasunak osasun
ona daukanik, inondik inora.

- Eta nolako osasuna du Berriak?
Ona. Momentu honetan Berriak egituratuta dauka bere irakurle kopuru bat (70.000 irakurleren bueltan dabiltza zenbakiak
eguneroko irakurleak kontutan
hartzen baditugu) eta uste dut
herri honetako euskaldun kopurua kontuan hartuta hori oso balekoa dela. Balekoa dela, gainera, kontutan izanda egunkarien
irakurketa ez dagoela momentu
onenean. Egunkari guztien irakurle kopurua murrizten doa eta
kanpoko neurketek ematen dizkiguten datuen arabera, eguneroko irakurleak ez diren irakurleak kontutan hartuta, 120.000
irakurle dira Berriaren inguruan
dabiltzanak.
- Nola ikusten duzu Berriaren
etorkizuna?
Ondo ikusten dut. Etorkizuna
ez dago samurra eta asko dago
egiteko. Gaur egun, oraindik
elementu asko daukagu lantzeko. Horrela, Berriaren inguruan
produktu berriak sortzen joan
behar dira euskaldun gehiago
erakarri ahal izateko euskarazko
hedabideen erabilerara, irakurtzera, ikustera eta entzutera. Berriaren etorkizuna planteatu behar da ez bakarrik paperari lotuta, baizik eta beste elementu batzueri begiratuta. Horregatik interneten hartzen dugun lekua
eta telebistara begira egin duguna. Erronka nagusi bat daukagu,
bai Berriak, bai gainontzeko komunikabideek, euskaraz ari garenok bereziki, zer eta nola
egingo dugun gero eta jende
gehiagorengana iristeko.
...eta kitto!/2008-V-23
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Agenda
telefono jakingarriak
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
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

23

barixakua

tren 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. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

eguraldia
Euskal Meteorologia Agentziatik

EZEGONKORTASUNA
ZAPATUAN ezegonkortasuna handitu
egingo da. Hodeiak ugaritu
eta zaparradak bota ditzake, batez
ere arratsaldean. Mendebaldeko
haize ahula ibiliko da, tarteka bizi.
Tenperatura gradu pare bat jaitsiko
da. DOMEKARAKO ez da aldaketa
handirik espero.

...eta kitto!/2008-V-23
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eguaztena

ATE IREKIAK

FINALISTA EGUNA

ESKOLART. ANTZERKIA

1 6 . 0 0 . - Ate Irekiak. Armeria
Eskolan.

0 8 . 1 5 . - Irteera (Depor paretik). Santa Kurutz, Parlamentoko zuhaitzak eta Kalamuatik Arratera. 0 9 . 3 0 . - Itzioko
parketik irtenda, Arraterako
roll-ski igoera. 1 2 . 0 0 . - Kaeloren oroimenez eskuz binakako pelota partida bi. Bazkideentzako salda. 1 2 . 3 0 . - Dominak banatzea. 1 4 . 3 0 . Bazkaria.

1 5 . 0 0 . - ‘Casi Romeo y Julieta’ (A priori producciones,
Guadalajara). Hezkuntza Esparruan.

EIBARZALEEN EGUNA

1 9 . 0 0 . - Umeen entsegua.
20.00.- Nagusien entsegua.
Amalur-ohian.

KONTZERTUA
22.00.- Ken Zazpi taldearen
kontzertua. Coliseoan.

1 0 . 0 0 . - Eibar K.E-ko beteranoak eta Peñetako Selekzioaren arteko partidua (anexoan). 1 2 . 1 5 . - Hamarretakoa
eta oroigarrien banaketa (Peña Txinberan). 1 3 . 0 0 . - Poteoa. 1 4 . 4 5 . - Bazkaria (Armeriako frontoian). 1 7 . 1 5 . - Zaletuen kontzentrazioa Ipuruara igotzeko. 1 8 . 0 0 . - Eibar-Xerez. Ipuruan.

autobus ordutegiak
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. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 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. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EIBAR. 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. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBARARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Domeka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MENDARO. 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.
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domeka

24

zapatua

UMEEN BERTSO JAIALDIA

26

astelehena
ESKOL. ANTZERKIA

AMAÑAKO JAIAK

27
martitzena
SORMEN IKASTA R O A
0 9 . 1 5 . - ‘Nola bultzatu sormena zure organizazioan’, Teknikerren eskutik. Markeskuan.

ARGAZKIL. MAIATZEAN
18.30.- Gabriel Brau argazkilariak ‘Luces de Africa’ liburua sinatuko du. Portalean.

AMAÑAKO DANBORRADA
19.00.- Entsegua (umeak).
Amaña ikastetxean.

LIBURU AURKEZPENA
URKIKO JAIAK

MATRALLAKO JAIA

19.30.- ‘Lore Jokoak Eibarren: 1908-2008’ liburu digitalaren aurkezpena. Antxon
Narbaiza (egilea) eta Andoni
Egaña (aurkezlea). Portalean.

22.00.- Matrallako irratiaren
6. urteurren jaia. Kontzertua:
Josu (kantautorea, Eibar) eta
Norman (rock&roll, Ondarroa). Tallarra gaztetxean.

2 1 . 3 0 . - ‘4 meses, 3 semanas y 2 días’ (Zuz: Cristian
Mungiu).

17.00.- VI. Lauko Foball Torneoa (neskak). Unben.

ESKOLART. ANTZERKIA
15.00.- Sallabente LHI (Ermua). Hezkuntza Esparruan.

1 8 . 0 0 . - Iturburu, Urkizu,
Arrateko Andra Mari eta La
Salle ikastetxeko ikasleen
bertso jaialdia. Sarrera: euro
bat. Coliseoan.

1 5 . 0 0 . - Zaldupe (Ondarroa).
Hezkuntza Esparruan.

TANTANEZ TANTAN

29

eguena

URKIKO JAIAK

P L ATER TIRALDIA

12.00.- ‘Tantanez Tantan, Eibarren euskaraz bai’ ekitaldia. Giza-katea Urkizutik Untzagaraino.

DANBORRADA

11.00.- Aire Libreko VI. Pintura Lehiaketa.

1 0 . 0 0 . - Plater-tiraldia eta piskolabisa, Diana elkartearekin. Arraten.

11.00.- Tabernaren irekiera:
sagardoa, txorizoa eta odolostea piperrekin. 1 2 . 0 0 . Musika, Kupela taldearekin.
1 3 . 3 0 . - Bertsolariak: J. Agirre eta A. Larrañaga. 1 8 . 3 0 . Pailazoak: KKO, Truko eta
Bolenwaider: ‘Taulara’ an19.30etatik
tzezlana.
2 2 . 3 0 e t a r a : Erromeria, Kupela taldearekin. Untzagan.

EIBAR CANCHA
1 8 . 0 0 . - Perkusio tailerra,
Mustapha
Agharban-ekin.
CANaren egoitzan (Errebal,
22).

EIBAR ZINE KLUBA

KULTUR ERROTA
19.00.- Kultur Errotak 10 urte eta 1.500 emanaldi ospakizuna. Ander Lipus, Kokein,
Gilkitxaro antzerkia eta Asier
Serrano. Portalean.

AMAÑAKO DANBORRADA
20.00.- Entsegua (nagusiak).
Amaña ikastetxean.

37

agendA
erakusketak

zinemazinema

M a i a t z a re n 2 6 r a a r t e
I a n I r o s h i Wa r r i o r-en
argazki erakusketa.
Debegesan.
Maiatzean
Juan Angel Arrieta.
‘Argia’. T o p a l e k u a n .
Ja v i e r A r c e n i l l a s .
‘City Hope’. P o r t a l e a n .
Ga b r i e l B r a u . ‘Afrikako
Argiak. P o r t a l e a n .
Le i z e - i k e r l e t a l d e a .
Portalean.
De p o r re k o Argazkilaritza
T a l d e k o e n erakusketa.
Ambigú eta Portalea
tabernetan.
A rg i z a i o l a S a r i a .
Depor tabernan.

diru-laguntzak
UEUko matrikularako
Zenbatekoa: Matrikularen
erdia.
Epea: M a i a t z a r e n
30era arte.
Non: Pegoran.

ikastaroak
Discosana jaietan tailerra
Drogekin lotutako
arriskuak gutxitzeko.
Hartzaileak: Txosna eta jai
batzordeetako kideak.
Noiz: e k a i n a k 9 e t a 1 1 .
18.00etatik 20.30etara.
Matrikula: Doan. Pegoran.
Epea: Ek ai nak 5 .

untzaga

coliseo

“Indiana Jones 4

“4 meses, 3 semanas, 2 días”

ZUZENDARIA:
Steven Spielberg
AKTOREAK:
Harrison Ford, Cate Blanchett,
Karen Allen, Ray Winstone...

ZUZENDARIA:
Cristian Mungiu
AKTOREAK:
Anamaria Marinca, Laura Vasiliu,
Vlad Ivanov, Alex Potocean...

1957. urtean hasiko da Indiana Jones-en
azkenengo abentura. Unibertsitatetik botatzea nahi dute; une horretan ezagutuko
du Mutt gaztea. Azkenengo urteetan egin
den aurkikuntza garrantzitsuenean laguntzeko eskatuko dio gazteak Jones-i…

Otilia eta Gabita ikasle-egoitza berean bizi dira. Errumaniako herri txiki bateko unibertsitatean dihardue ikasten. Otiliak hotel
merke bateko logela bat alokatu du, Bebe
jaunarekin batzeko; Gabita haurdun dago
eta abortua legez kanpokoa da…

denborapasak

Euskera gurasoentzat
Aurrematrikula:
Ekainaren 6ra arte.
Non: Euskara, Kultura eta
Hezkuntza saila (Portalea),
943708435 (Ane).

23, barixakua
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
24, zapatua
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
25, domeka
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
26, astelehena
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
27, martitzena
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
28, eguaztena
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
29, eguena
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
30, barixakua
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

hildakoak
- Lourdes Alberdi Eguren.
97 urte. 2008-V-14.
- Txomin Iriondo Etxabe.
81 urte. 2008-V-15.
- Francisca Uribe-etxebarria Etxaburu.
89 urte. 2008-V-17.
- Julio Kortazar Azpitarte.
83 urte. 2008-V-17.
- Angel del Amo Delgado.
62 urte. 2008-V-17.
- Mª Angeles Larrea Amuategi.
92 urte. 2008-V-18.
- Benigno Monje Aranzabal.
56 urte. 2008-V-18.
- Josu M. Iñarrairaegi Badiola.
80 urte. 2008-V-19.
- Argimiro Conde Barrio.
80 urte. 2008-V-19.

jaiotakoak
- Jone Alcalde Arrizabalaga. 2008-V-9.
- Lorea Unzetabarrenetxea Rguez. 2008-V-12.
- Nadia Rua Arco. 2008-V-15.

M u l t i k i ro l a k
Matrikula:
Ekainaren 6ra arte.
Non: Ikastetxeetan.
Musika Eskola
Matrikula:
Ekainaren 13ra arte.
Non: Musika Eskolan
(Portalean), 943702725.

farmaziak

Aurkitu hemen ESKOLAKO 15 GAUZA

sarrerak salgai
M U S I K A.–
K e n Z a z p i . M a i a t z a k 2 3, 22.00.
ZINEA.–
‘4 meses, 3 semanas y 2 días’.
M a i a t z a k 2 7, 21.30.
B E RTSOAK.–
U m e e n b e r t s o j a i a l d i a . M a i a t z a k 2 9, 18.00.

A u r re k o a ren
SOLUZIOA

...eta kitto!/2008-V-23

merkekitto

ETXEBIZITZAK

● Eibarko erdialdean pisua salgai. 130 m .
2

3 logela. 2004an berriztuta. Aukera ezinhobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.
626-203838.
● Logela eskaintzen zaio neska bati etxe
garbiketaren trukez. Tel. 686-286110.
● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 943-120058 edo 626-380238.
● Legarreko dorreetan pisua salgai. Hiru
logela, egongela, sukaldea, komun bi.
Balkoia eta despentsa. Eguzkitsua.
48.500.000 pta. Tel. 653-733357.
● Errebal kalean pisua salgai. Eguzkitsua.
Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 642098218.
● Elgetan borda salgai. 2.200 m2ko lur
sailarekin. Tel. 678-980204.
● Santaiñes, 22 - 3. eskuman pisua salgai.
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Dena kanpora begira. Eguzkitsua. Gasa.
Igogailua. 39.000.000 pta. Tel. 619547188.
● Etxea behar da alokairuan. Tel. 662239392.
● Soraluzeko Rabal kalean pisua salgai.
64 m2. Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 658-339709.
● Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarko
erdialdean. 3 logelakoa. Erreferentzia eta
abalak. Tel. 677-074051.
● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 646-662911.

LOKALAK

Lokala hartuko nuke alokairuan, ahal
bada 300 euro baino gutxiago ordaintzeko. Tel. 671-069792.
● J. Gisasola 8an ileapaindegia izandako
lokala traspasoan. Berritua. Edozein negoziorako egokia. Tel. 943-700257.
●

SALEROSKETAK

● Liburu berriak erosten dira. Planeta,
Círculo de Lectores etb. motakoak. Tel.
689-617795. Lurdes.
● Lagun birendako narruzko sofa
(1’50zm) eta relax silloia salgai. Prezio interesgarria. Tel. 628-341448.
● Umeak mendira eramateko motxila traban badaukazu, deitu. Tel. 646-293311.
● Delineante-mahaia salgai. Prezio onean. Tel. 948-200749.
● Autorako ume-aulkia salgai 0-1, 18 kiloraino, homologatua. Egoera onean. Tel.
667-376212.
● Bizikleta salgai. Bi aldiz erabilita. Osagarri onekin. Merke. Tel. 653-717875.

AUTOAK

● Ford Cougar 2.5 V6 170 cv salgai. 2000
urtekoa. Extra asko. 7.500 euro. Tel. 669293484.
● Alfa Romeo GT 1.8i 140cv salgai. Llantak (17’’). 2005eko irailekoa. 27.000 km.
Beti garajean. Egoera onean. 16.000 euro. Tel. 687-501783.
● Opel Omega salgai. Gasolina. Oso merke. Aire egokitua eta irrati-kasetea. Asegurua eta udal zerga ordainduta. Beti garajean. Tel. 610-395630.

BESTELAKOAK

● Zapatu arratsaldean gizonezko urrezko

aliantza aurkitu dut. Tel. 651-701992.
30ean autobus geltokian bideokamara zinta galdu zen, familiarteko
erreportaiarekin. Aurkituz gero, deitu.
Tel. 943-121956.
● Apirilaren

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen
eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako
P R E Z I O A K honakoak dira: Et x e ak, l o kal a k, g araj eak :
alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. Autoak: 10 euro.
Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko
dira gehienez.

Iragarkiak ipintzeko:
9 4 3 - 2 0 0 9 1 8 ( M a r i s o l ).

. ..eta mus u
bat zuretako

LANA

Ume-zaintzailea behar da uztailean
goizez Deban lan egiteko. Tel. 629853463.
● Neska gazteak klase partikularrak ematen ditu goiz eta arratsaldez. Tel. 608616827.
● Emakumea eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan. Esperientzia. Tel. 622069924.
● Emakume euskalduna behar da ume bi
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 677858244.
● Neska behar dugu uztailean umeak
zaintzeko. Goizez, sei orduz. Tel. 675713153.
● Neska arduratsua edozein lanerako
prest. Interna edo externa. Tel. 655384877.
● Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 646-821678.
● Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 639-984262.
● Emakumea eskaintzen da goizez garbiketa lanetarako. Tel. 665-726288.
● Magisteritzako ikasle euskalduna uztailean umeak zaintzeko prest. Tel. 677108554.
● Emakumea behar da umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. Esperientzia handia
sukaldaritzan eta lisatzen. Tel. 676571633.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 648-192683. Elisabeth.
● Kamarera/o gaztea behar da terraza
batean lan egiteko. Tel. 600-648823. Jose
Luis.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 676-244793.
● Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 616-397348 edo 943029373. Noma.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Orduka edo aste osorako. Tel. 650-611415.
● Kamarera/o behar da jatetxe batean
egunero lan egiteko. Tel. 943-121262.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, interna edo externa moduan.
Tel. 616-230814.
● Neska eskaintzen da 13.00etatik
16.00etara garbiketa lanetarako. Tel.
679-578511.
● Neska gaztea eskaintzen da 17.00etatik
20.00etara lan egiteko. Tel. 697-668920.
●

Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 620-336722.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
943-530718 edo 679-095634.
● Gizona eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 669-559011.
● Emakumea eskaintzen da asteburuetan
umeak zaintzeko. Tel. 671-972733.
● Emakumea eskaintzen da pegorak edo
lokalak garbitzeko. Tel. 696-542421.
● Neska euskalduna eskaintzen da umeak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Asteburuak barne. Tel. 662-365609.
● Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 662-423898.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 647044031. Marian.
● Mutila eskaintzen da peoi lanerako. Tel.
605-410423.
● Emakumea eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 943-742201 edo 652715908.
● Neska eskaintzen da uztailean umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 645-702768.
● Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
629-945799. Isabel.
● Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-435056.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 626865691.
● Neska eskaintzen da 09.00etatik aurrera taberna batean lan egiteko. Tel. 607713873.
● Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta kamarera lanetarako. Tel. 607713873.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-250527.
● Neska euskalduna uztailean umeak
zaintzeko prest. Tel. 943-530485.
● Emakumea eskaintzen da arratsaldez
edozein lanerako. Tel. 666-815008.
● LH eta DBHko irakasleak klase partikularrak ematen ditu. Udan barne. Tel. 676181138.
● Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 605772606.
● Neska euskalduna behar da arratsaldez
umeak zaintzeko. Tel. 943-121499.
●

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 IRATI Aizpurua
Puente, astelehenian,
hillaren 19xan, urtebete
egin zendualako.
Gurasuen partez.
...eta kitto!/2008-V-23

Zorionak, MARTIN,
domekan urtia beteko
dozulako. Lucia eta
Asierren partez.

Zorionak, GARAZI
Mendieta Eizagirre,
eguaztenian bost urte
bete zenduazen-eta.
Gaizka eta famelixaren
partez.

Zorionak XABI, atzo lau
urte egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat amatxo
eta aitatxoren partez.

Zorionak GORKAri,
hareñegun bere laugarren
urtebetetzia izan zan-eta.
Famelixaren partez.

