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bere gain hartzen aldizkarian
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EIBARKO
UDALA

ENDEMAS.- Batez be, hala be. “Ez deuat aterik zabalduko, endemas belu bahator”.
-EN BIDIETARA JO.- Norbaiten ereduari jarraitu. “Harrezkero hamaika herrik jo dabe eibartarren
bidietara!”.
ENORRA BAT, ENORRA BI / ENORRAK DAU KAZ HAMABI.- Enorrak kentzeko asmotan erabiltzen zen leloaren zatia.

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA

eskutitzak

O HA R R A :
Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko
orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.
Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin.
Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu.
Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik
kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea
izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez,
berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere
gain hartuko bertan kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik.
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso
eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke
(Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com
ERREDAKZIOA

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Nire belaunaldiko txinatarrek komunismoaren esperantzan sakrifizio handia egin genuen; doktrina horren pean
heziak izan ginen. Orain, hori guztia desagertu egin da eta
sakrifizio bera egiten dihardugu, oraingoan kapitalismoaren onerako. Ez dakit mendebaldarrek ulertzen gaituzten”
(Joan Chen, aktorea)

“Ematen du neurriak pertsonak lanean jarraitzeko eginak
dauden aldetik, menpeko bat zaintzea denbora galtzearen parekoa dela, eta lan egin behar dugula, ahalik eta ordu gehien, gure kontsumitzeko ahalmena txikiagoa izan
ez dadin, bestelako zeregin horietan denbora galdu gabe”
(Castillo Suárez, idazlea)

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-IX-26
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Errebalgo auzia epaitegira eraman dute
zker Batua-Berdeak eta
Aralarrek osatzen duten
koalizioko ordezkariek
gaur bertan prentsaurrekoan
azaldu dutenez, Errebalgo
proiektua dela-eta bide kontentzioso-administratiboari jarraitzea erabaki dute eta uztailaren 15ean Eibarko Udaleko
Gobernu Batzordeak hartutako
erabakiaren aurka errekurtsoa
aurkeztu dute Donostiako
epaitegian. Zalantzarik ez izateko, irailaren 18ko data duen
erregistroaren kopia erakutsi
dute. Horrela, agerian laga
nahi dute Udalak prentsa bitartez esaten ibili dena, hau da,
bide judiziala agortuta zegoela, ez dela egia.
Bestalde, ekaina amaieran
Errebalgo Birparzelazio Proiektuari koalizioak aurkeztutako
alegazioek “gaur arte behintzat erantzunik ez dutela jaso”
argitu nahi izan dute. “Indusketak hastear daudela errepikatu eta errepikatu dabiltza,
baina ezin dira lanean hasi
Udalak Birparzelazio Proiektua
behin-betiko onartu arte, eta
oraindik ez da onartu”, azaldu
dute koalizioko ordezkariek.
“Hala ere, guk erabiltzen ja-

E
porretako itzulera bereziki gogorra ari da
izaten; goiz jaiki beharrari eta eguneroko erantzunkizunei irakurtzen ditugun berri ezin kaskarragoak
gehitu behar dizkiegu. Jarraian hain denbora gutxian
munduko
ekonomiaren
gaur egungo egoerara zelan
heldu garen azaltzen ahaleginduko gara.
Lehenengo
kapitulua
2000ko “puntocom” krisia
deiturikoa izan zen; hori
konpontzeko interes tipoen garrantzizko jaitsiera
eman zen, horrek dirua oso
merke egotea eraginez.
Ondorioz, jende asko kredituak eskatzera eta etxebizitzak erostera animatu zen
erritmo
bizian,
azken
hauen prezioa inoiz jaitsiko
ez zelakoan. Etxebizitzen
negozioa bikaina zen: edozein bihurtu zitekeen etxebizitza baten jabe, etxegileak diruz lepo zebiltzan,
bankuak sekulako negozioa
egiten zuten, Estatuak diru
mordoa ingresatzen zuen
eta, horrez gain, enplegua
sortzen zen... Mundu perfektuan bizi ginen.
Hori interesak igotzen hasi arte eta jendea bere kredituei ezin ziela eutsi konturatu zen arte; horren eraginez, bankuak saltzeko gai
zirenak baino etxebizitza
gehiagoren jabe egin ziren.
Ondorio moduan, bankuek
arazoak izaten hasi ziren,
joan zen astean bizi izan
genuen azken punturaino
iritsi arte. Hau da, finantzasistemaren porrota eta, horren harira, Estatuaren esku-hartzea, bankuen galerak nazionalizatzeko hartutako erabakiarekin. Laburki
esanda, hori da Estatu Batuetan gertatu dena; baina,
zoritxarrez, azken urteotan
hemen gertatutakoarekin
parekotasun larregi aurki
ditzazkegu hor.
Azkenik, aholku moduan, esan genezake familiaren gastua gertutik kontrolatzeko unea dela, zaila
delako datorkiguna asmatzea, eta inbertsioekin kontuz jokatzekoa. Seguritatearen alde egingo dugu, ez
baititugu baztertzen bestelako ezuste negatiborik.

O

Tomas Etxaluze
(EUKIK O

FINANTZA
AHOLKULARIA)

...eta kitto!/2008-IX-26

rraituko dugun bide kontsentzioso-administratiboa erabilita
errekurrituz gero, lanak hastea
erabakiz gero, arazoak egon
daitezke, epaile batek lanak
geratzeko agindua eman dezake-eta”, diote.
Gauzak horrela, merkataritza
gunea egitearen aurka ez egon
arren, argi laga nahi dute “adjudikazioa duen enpresaren
mesedetan eta espazio publikoen kalterako zentruak Plan
Nagusiak jasotzen duen bolumenaren %40 gehiago izatearen kontra” daudela.
1.272 s in ad ura en tr egatuta
Bestalde, Errebal Plataformako kideek herritarren artean
uztaila amaiera arte batutako
1.272 sinadurak Eibarko Udalean entregatu dituzte, “2006.
urte amaieran buzoietan banatu ziguten proiektuaren parametroen antzerakoak dituen

proiektuaren inguruko azterketa” egiteko eskaerarekin batera. Sinatu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiete eta
“herriaren interesei hobeto
egokitutako proiektuaren alde” beharrean jarraituko dutela azaldu dute.
Bestalde, Errebalgo merkataritza gune berria egiteko lanen
segurtasun-neurriekin
“kezkatuta” daudela diote:
“Obraren segurtasunaren inguruko eskaera batzuk egin
dizkiogu Udalari, baina obra
pribatua dela eta, beraz, eurek
zerikusirik ez dutela erantzun
digute. Horregatik, publikoki
eskatu nahi diogu Udalari bere
herritarren ondasun eta segurtasuna babesteko aktiboki inplikatzeko. Pentsa Barrenenguan gertatutakoaren antzerako zerbait pasatzen dela Errebalen, obra guztia etxebizitzaz
inguratuta egonda”.

Nagusiendako dantzaldia antolatu dute
urreko ikasturteko esperientzia arrakastatsuari jarraituta, Eibarko
Udalak, Biztu Jubilatuen
Koordinakundearen laguntzarekin, pertsona
nagusientzat dantzaldia
antolatu du. Urriaren
3an, beraz, 18.00etatik
20.30etara herriko jubilatuek dantzan jardute-

A

ko aukera bikaina izango dute Astelena frontoian izango den dantzaldian. Rhusell orkestrak orotariko musika
eskainiko du: boleroak,
balsak, pasodobleak,
Mexiko aldeko doinuak,
tangoak, saltsa eta euskaldun musika. Dantzaldirako sarrera doan
izango da.

Ezker abertzalearen mozioa
ibarko Ezker Abertzaleak astelehenean, hilaren 29an 19.30etan hasiko den plenoan
mozioa aurkeztuko duela aurreratu du eta
herritarrei bertara agertzeko dei egiten die, “herriaren borondatea errespetatu dezaten exijitzera”. Eibarko ordezkariek salatzen dutenez, “Amnistiaren Aldeko Mugimendua eta Askatasuna-

E

ren kontrako sententzia, EAE-ANV eta EHAKren
ilegalizazioa izan da estatu espainolak ikasturte
hasiera honetan Euskal Herriari bidali dion mezu
argia, independentismoarekin amaitzeko noraino ailegatzeko prest dagoen”. Ilegalizazio horiek salatzeko asmoarekin aurkeztuko dute asteleheneko mozioa Eibarko Udalbatzan.

SILBIA HERNANDEZ

Krisia
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ALDERDI EGUNERAKO AUTOBUSA
Domekan, hilaren 28an Alderdi Eguna ospatuko du
EAJ-k Forondan (Gasteizen) eta afiliatu eta alderdi
zaleei bertara joateko gonbitea egiten zaie alderditik. Nahi duenarentzat hara joateko autobusak antolatu dituzte. Irteera Egogaineko autobus geltokitik izango da 08.45etan edo, bestela, 09.00etan Bidebarrieta kaleko autobus geltokitik (Etesa paretik).
Buelta 18.30etan izango da. Txartelak 9 euro balio
du eta joan nahi duenak Batzokian izena eman beharko du, 10.30etatik 12.30etara (943120616 edo
607771650 telefono zenbakira deituta).
MENPEKOTASUNEN INGURUKO IKASTAROA
Gizartekintza sailak aditzera eman duenez, ‘Menpekotasunen Prebentziorako Programa’ izenburuko
ikastaroan izena emateko epea luzatu egin dute,

oraindik toki batzuk libre daudelako. Beraz, urriaren
7ra arte egongo da izena emateko aukera. Talde bi
osatuko dira, ordutegi ezberdinetan. Ikastaroaren
inguruko informazioa eskatzeko edo matrikula betetzeko Pegorara jo daiteke.
ESPERIENTZIA ESKOLA
Debabarreneko Esperientzia Eskolan ikasturte honetan parte hartu ahal izateko matrikulazioa zabalik
dago. 50 urtetik gorakoendako klaseak urriaren
24tik maiatzaren 22ra bitartean izango dira, astean
hiru egunetan (martitzen, eguazten eta eguenetan,
09.30etatik 12.30etara EPAko lokaletan). Interesatuek urriaren 23ra arte izango dute izena emateko
aukera, Debabarreneko udaletxeetan edo Debegesan. Argibide gehiagorako 695788936 telefono
zenbakira deitu daiteke.

Blogak eta
komunikazioa

O

Etorkinen kopurua bikoiztu egin da
zken lau urteotako
datuei begiratuta, Eibarren bizi den atzerritarren kopurua bikoiztu
egin dela eman du ezagutzera Udaleko Gizartekintza sailak. Esku artean dituzten datuen arabera, Eibarren 1.400
atzerritarretik gora bizi da gaur egun. Eibarko
erroldaren arabera, gure herriak orotara
27.484 biztanle zituen 2007. urtean. Etorkinen
portzentaian, bestalde, azken lau urteotan goranzko joera nagusitu da eta estatutik kanpoko
herrialdeetatik etorritakoak populazio osoaren
%2’6a osatzetik %5’1a osatzera pasatu dira.

A

Igoerarik handiena azken hilabeteotan eman dela azaldu
dute Udalean eta, etorkinen
jatorriari dagokionez, Latinamerikako herrialdeetatik ailegatu dira gehienak. Gure eskualdeko industriak duen behargin premiari erantzuna
emateko datozen hilabeteotan etorkin gehiago
etortzea aurreikusten dute. Izan ere, Confebasken arabera, 15 urteko epean EAEk 150.000
eta 200.000 etorkin beharko du, belaunaldien
arteko erreleboa ziurtatu ahal izateko. Horren
aurrean integrazioa eta formakuntza lantzeko
beharra azpimarratu nahi izan dute.

Santoñako atentatuaren inguruko kontzentrazioak
stelehen eguerdian
kontzentrazioa egin
zen Untzagan, udaletxearen parean, goizaldean
Santoñan izandako leherketan hil zen Luis Conde de la
Cruz brigadaren heriotza salatzeko. Alkatetzak EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteak izenpetutako gaitzespen komunikatuarekin bat egin zuen eta
udaletxeko behargin guztiei
dei egin zien, “ETAk Santoñan egindako atentatuaren
ondorioz gertatutako heriotza
eta azken 24 orduetan egindako atentatuak gaitzesteko”.
Martitzen arratsaldean, berriz,
gertakari beraren inguruko
gaitzespena azaltzeko beste
kontzentrazio bat egin zen
Untzagan, Grupo por la Paz
taldeak deituta.

rain egun gutxi nire
blog-a
estreinatu
nuen. Buah, blog bat,
izugarria! Eta zertarako balio du? Batek baino gehiagok esango dizu nahi duzun guztia zintzilikatzeko
aukera ematen duela. Arrazoirik ez zaio faltako, baina
komunikazioa ez da lortzen
oihu bat botatze soilarekin.
Inork entzuten ez badu…
Eta hori gertatzen da blog
moduko interneteko webgune askotan.
Parte hartzeko aukera zabala, “feedback” famatua,
baina partehartzea… “0
comments” irakurtzea behin
eta berriz ikusten da horietako askotan.
Orduan zertarako jartzen
ditugu martxan horrelako
gauzak? Alde batetik zentzu onanista bat dauka, bakoitzak nahi duena bota dezake kanpora, benetan gustura geratu. Zertarako? Gutxienez terapeutikoa izan
daiteke, nahiz eta inork ez
irakurri. Dena dela, dena ez
da horrela izaten. Blog-a
martxan jarri eta egun batzuetara erantzun bat ailegatu zitzaidan. Zelako poza!
Lore bat landatu, ura bota,
egunak pasa, ur gehiago
bota eta azkenean zurtoina
ateratzen den momentuan
sortzen den bezalako zirrara
nabaritu nuen. Egun batean
hasitako komunikazio bide
hura azkenean bueltatu da.
Zuk airean jarri duzun zerbaitek begirale bat aurkitu
du. Horregatik, komunikazio modu honetan interes
desberdinak aurkitu daitezke. Batek bere literatura gosea asetuko du, beste batek
bere herriko gauzetaz hitz
egiteko modu bat eta agian,
norbaitek argazkiak begiratzeko modu baten bila ibiltzeko aukera dauka. Zelai
zabala dugu aurrean bakoitzak bere gustuko gaiak bilatu ditzan.

EKHI BELAR

A

EKHI BELAR

EUDELek deitutako kontzentrazioa astelehen eguer dian egin zen.

Fe l ix M o r q u e c h o
(KAZETARIA )

Grupo por la Paz taldeak deitutako kontzentrazioa, martitzenean.
...eta kitto!/2008-IX-26
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10 urte
Sa n A n dr e s k a l i a n j a i x o t a k u a k
b a zk a ri x a e gi ñ eb e n .

Setienbriaren 14an hasi zan orduko gripiaren aurkako bakunia hartzeko kanpaina eta lehelengo astian milla lagun bakunauta zeguazen. 6.000 jubilau
ingurutik, erdixak bakunatzeko erabagixa hartu eban.
Udal Euskaltegixak 400 ikasle izan zittuan urte
hartzan, euretatik %72 emakumiak eta, adinari
begira, 45 urtera artekuak. Ikaslien %56 lanian
ziharduen, %32 langabia zan eta %12 ikasliak.
Euskararen etorkizuna ziurtatzeko helburuarekin,
Euskararen Gizarte Erakundien Kontseilluak
kanpaina hasi zeban. 54 alkartek osatzen zeben
eta San Mamesen egin zeben azken ekitaldixa.

Ko n t s ei l l ua k e u sk a r a r en
a k o r di x u a a u rk e zt u ze b a n .

Ramon Aristi eskubaloilariaren omenezko torneua jokau zan lehelengo aldiz, gaur egun be irauten
dabena. Arratek inoiz izan daben jokalaririk onenetakua 1997ko urriaren 16xan hil zan, 45 urterekin.

erriko Gobernuz Kanpoko Erakundeek osatzen duten Eibarko Elkarkidetzarako Mahaiak, Udalaren laguntzarekin antolatuta, bihar sentsibilizazio
jardunaldi berezia egingo du Untzagan,
eguerdian hasi eta iluntzera arte. Urtero gai
zehatz baten inguruan jendearen arreta erakartzeko helburuarekin antolatu ohi dituzte
horrelako jardunaldiak eta aurten uraren inguruko kontsumoak osatuko du jardunaldiaren ardatza, “itxi berri den Zaragozako Expo-aren adibideari jarraituta”.
Besteak beste, “munduan 1’1 mila milioi
lagunek ur garbirik ez dutela edo edateko
ona den urari esker haurren hilkortasun tasa
erdira jaitsi daitekeela” salatu nahi dute

H

biharko ekitaldiarekin. Hala ere, salaketa jai
giroan egingo da: 12.00etan animazio enpresa batek ortzadarra egingo du Untzagan,
umeendako hainbat jokorekin batera.
13.30etan, berriz, munduko hainbat herrialdetako jakiak probatzeko aukera izango da,
LACASIUM Eibarko emakume latinamerikarren elkartearen eskutik. 18.30etan berriz
ere umeendako jokoak izango dira protagonista eta 19.30etan Afrikako Black Percussion taldeak emanaldia eskainiko du. Ekitaldi guztiak Untzagan izango dira, doan eta,
aipatutakoez gain, uraren inguruko erakusketa egun osoan martxan egongo da.
Biharko ekitaldia biribiltzeko, martitzenean 19.00etatik aurrera ‘Uraren Ametsa’ do-

EKHI BELAR

Uraren kontsumoaren inguruko jardunaldia

Eguaztenean egindako aurkezpen ekitaldia.

kumentala emango dute Portalean, Unesco
Etxeko Ruth Fernández-en aurkezpenak lagunduta.

...eta kitto!ko inkestaren emaitzen aurkezpena
daberrian egindako inkestaren emaitzak gizarteratzeko asmoarekin, aurkezpen ekitaldia egin zuen ...eta kitto! Euskara Elkarteak aurreko asteko eguenean Portalean. Juan Barahona ...eta kitto!ko
presidenteak, Jose Antonio Rodriguez Eusko
Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendariak,
Iñaki Iurrebaso inkesta egiteaz arduratu den
Aztiker enpresako ordezkariak eta Koldo
Mitxelena ...eta kitto! Euskara Elkarteko koordinatzaileak eman zituzten ezagutzera
galdetegietako emaitzetatik eratorritako datuak. Orohar, oso modu positiboan baloratu
zituzten jasotako erantzunak.

U

...eta kitto!/2008-IX-26

Izan ere, bai telefonoz, bai
idatziz jasotako erantzunek
argi laga dute herritarren artean aldizkariaren inguruko
oso iritzi ona nagusitzen dela. Hainbat atalen inguruko
datuak eta horien inguruko
irakurketa landu dituzte Aztikerrekoek eta, besteak
Aurkezpen ekitaldi ondorengo lunch-ar en irudia.
beste, aldizkaria herrian
…eta kitto! aldizkariak 20 urte beteko ditu
gehien irakurtzen den komunikabidea dela
datorren abenduan eta eibartarrek oso gusislatzen dute datuek. Inkestari buruzko datu
tuko dutela argi laga dute egindako 926 inguztiak, grafikoak barne, www.etakitto.com
kestetan jasotako emaitzei begiratuz gero.
helbidean kontsultatu daitezke.

7

kaleko inkestA
‘Errentako amak’
debekatuta dagoz Frantzian
1994 urtiaz geroztik.
Ordutik hona, isun
haundixak eta kartzela
zigorrak jasotzen eben
‘errentako ama’ izan edo
hauen zerbitzuak erabiltzen
zittuztenek. Neurri honek,
bestalde, arazo legal batzuk
sortu zittuazen, eta oiñ,
Sarkozyren gobernuak
‘errentako amak’ egotia
legalizatzia aztertzen dihardu. Printzipioz, hori eskatzen daben
bikotia heterosexuala izan biharko zan eta ezkonduta egon
edo 2 urte alkarrekin bizitzen, ama batek ezin dau beran alabian
haurra tripan eruan eta ezin izango da dirusaririk jaso
horregaittik, bestiak beste. Neurri honek abortuan aurka
daguazenen artian kritika sutsuak sortu dittu. Erresuma Batuan,
Grezian, Estatu Batuetan, Kanadan eta Ukranian, adibidez,
onartzen da ‘errentako amaren’ figura, eta debekatuta daguan
herrixetatik herrialde honetara juaten dira bikotiak umiak
lortzeko asmuakin. Hamen be ilegala da beste bateri zure
partez umia euki eta gero zuri ematia eskatzia, baiña Frantzian
hartzen diran neurrixek ondorixuak euki leikez inguruko
herrialdietan be. 2009an sartuko zan Frantzian lege berrixa,
beraz, ordura arte itxoin biharko da zer gertatzen dan kusteko.

Leire Alberdi
34 urte, administrarixa
Ondo begittantzen jata holakuak egotia. Umerik ez dabenek euki bide horri
jarraittuz umia eukitzeko aukeria badake, ondo ikusten dot. Nik diru biharra
eukiko baneban agian egingo neban,
ez dakitt. Eta umia eukitzeko arazuak
eukiko banittu be, ordainduko netzan
emakume bateri berak eukitzeko.

T ir o al Vu e lo A r r at e

A RRATE

AUZOA

943 208 859

JATETXE-KAFETEGIA

Amelia Romero
65 urte, etxekoandria
Oso ondo dago hori. Beste pertsona
batzueri zoriontsu egitten detsen bittartian, oso ondo. Nik ez dakitt holakorik
egingo neban, lehenago pentsau egin
biharko neban ondo, baiña oso ondo
ikusten dot jendiak hori egittia. Zorionez, nik ez dot holako arazorik euki,
baiña ondo daguala begittantzen jata.

Luis Laca
43 urte, iturgiña
Nik ondo ikusten dot ‘errentako amaren’ figura hori egotia. Umia euki nahi
dabenak umia eukitzeko arazuak badittuzte eta bide hori jarraittuz arazua
konpondu baleike, oso ondo daguala
begittantzen jata. Ni emakumia izango
banintz, ez neban arazorik eukiko
‘errentako ama’ izateko.

Eduardo Fidalgo
41 urte, iturgiña
Nik ez neban hori egingo, baiña bakotxaren gauzia da eta ez dot txarto ikusten. Edozeiñeri umia eukitzeko ordaindu baiño lehenago, nahixago dot nik
ekartzia mundura; eta, hori eziñezkua
bada, ez ekartzia. Holan, ez neban ordainduko; eta ez jatan neri ordaintzia
be gustauko emakumia banintz.

Zelan ikusten dozu
`errentako amaren´ figuria?
EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

MENUAK aukeran e ta KARTA

Pintxoak , kazuelit ak eta bokat ak

EGUNERO ZABALIK 11.30etatik aurrera
(astelehenetan ezik) / Parking pribatua

URKIZU, 7 % 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
u t h e m e k @ u t he m e k . c o m

MEKANIKETARAKO
TRESNAK

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

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

M ug i ca
Eh o r z k e t a
Funeu skadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto!/2008-IX-26

8

Geure gaia

Barrenenguako
luperixiak herriko
trafikuari eragin
detsa

A

...eta kitto!/2008-IX-26

gertatu eta hurrengo miñutuetan, bihargin guztiak ondo
eguazela konprobau bittartian,
larrittuta ibilli ziran. Eta horretarako arrazoirik ez jakuen falta, istripua gertatu arte egunero martxan egon dan garabixetako bat lur-jausixak bete-betian harrapau eban-eta.
Susto edarra hartu eban beste laguna, obra-hondakiñak
erortzeko momentuan handik
gidatzen pasau zan andria izan
zan. Ixua tabernako ugazaba

billetik. Hori bai, estuasun
haundixa zekanez, pixkat lasaitzeko laguntasuna jaso eban.

izandakua bariantia hartzeko
asmuakin handik pasau zan
momentuan, luperixiak errepide zati bat hondoratzia eragiñ
eban eta automobilla zuzenzuzenian zulora jausi zan eta
errobera bi airian, zintzilizka
geratu ziran. Halanda be, gidarixak ez eban kolpe edo zauri
larririk jasan eta bere kabuz,
bihargiñen eta istripua gertatu
zen momentuan Torrekua inguruan eguan jendiaren laguntasunarekin urten zan automo-

IÑIGO J AUR EGI BAR RI A

urreko asteko luperixia
hillebete gitxiko tartian toki berian gertatutako bigarrena izan zan, iazko abenduan be Torrekua inguruko biharretan beste lur-jausi
bat gertatu zan-eta. Aurrekuan, gaiñera, ondorio larrixaguak eragin zittuan ezbeharrak, obran biharrian eguan
bihargiñetako bat lurrak harrapatuta hil egin zan-eta.
Gauzak holan egonda, obrako bihargiñak aurreko astian
lurra atzera be mugitzen somatu ebenian sustua hartu ebela
azaldu eben istripua gertatu
eta segittuan. Izan be, oinguan
zortea alde izan eben eta luperixia bihargiñak hamarretakua
egitten eben momentuan pasau zan. Horri esker, errepide
aldameneko horma behera
erortzian eta horren ondorioz
lur eta harri mordua bihargiñak
egoten diran tokira jausi ziranian, mugidutako obra-hondakiñak ez eben iñor azpixan harrapatu. Halanda be, luperixia

EKHI BELAR

Aurreko asteko eguen goixian, 11.00ak aldian
luperixia gertatu zan Barrenengua kalian, El Corte
Inglés barrixa jasotzeko obran: lur-jausixaren
eragiñez Barrenengua kaleko errepide zati bat
hondoratu egin zan eta istripua gertatu zan
momentuan errepidetik zoiazen automobilletako
bat lurrak ‘jan’ egiñ eban, ‘scalextric’-eruntz daroian
karreteran bapatian zabaldu zan zulora erori
eta gero. Zorionez, istripua benetan ikusgarrixa
izanda be, ez zan iñor zauritu: gidarixak susto
ederra hartu eban, baiña ez eban bestelako kolpe
edo zauririk jasan eta eraikuntza-biharretan dabiltzan
bihargin guztiak be onik urten ziran ezbeharretik.
Hori bai, luperixia dala-eta, denda barrixa jasotzeko
biharrak atzeratziaz gain, herri-barruko trafikuan
aldaketa inportantiak ipiñi dittue martxan.

Ist r ip uar e n a r r az oi a k
Ezbehar pertsonalik gertatu
ez bada be, luperixiak eragindako enbarazua ez da txikixa
izan, batez be trafikuan ekarri
dittuan aldaketeri begiratzen
badetsagu. Hillaren 18xan bertan, istripua gertatu eta berehala, hondoratutako errepidia
moztuta geratu zan. Udal ordezkarixak, Miguel de los Toyos alkatia eta Eneko Andueza
Hirigintza ziñegotzixa tartian
zirala, segiduan gerturatu ziran
ezbeharra gertatutako tokiraiño, kaltiak zuzenian ikusi eta
hartu biharreko erabagixak
hartu ahal izateko. Ixa toki berian birrittan luperixia gertatzeko arrazoien inguruko azalpenak be eskatu detsez El Corte
Inglés-eko biharretako arduraduneri. Horma behera juateko
arrazoia zeiñ izan dan ez dabe
zihatz esan, baiña esku artian
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geure gaiA
kua desbideratu bihar izan
eban, horretarako A-8 autopistia erabillitta.
Barr e nengu ak o t ra fi kua
mo z t ut a
Edozelan be, Barrenenguako
trafikua moztuta geratu da eta
datozen sei hillebetiotan be
hala izango dala aurreikusi dabe Udal arduradunak. Horren
eragiñez, beraz, trafiko aldaketa inportantiak sartu ziran indarrian aurreko asteburuan bertan hasitta: kontrako abisurik
emoten ez daben bittarttian,
herrixaren erdialdian egiñ ohi
dan peatonalizaziñorik ez da
egingo, baldintza normaletan

asteburuko trafiko hori hartu
ohi daben bide alternatibuendako larregizkua izango litzakeela pentsatzen dabelako.
Halanda be, Udaltzainguak
ohar baten bittartez aditzera
emon dabenez, aldaketak ez
detse aparkatzeko tokixeri
erangingo eta, oiñ arte egin
daben moduan, San Juan eta
Bidebarrieta kalietan ezkerreko
aldian ibilgailluak laga leikez.
Bestalde, Arraterako autobus zerbitzuan be aldaketia
izan da: autobusa Untzaga Plazan geldittuko da, Donostiarako direkziñuan (eta ez San Andres pasealekuko autobus geltokixan, oiñ arte moduan).

EKHI BELAR

dittuen arrazoi posiblieri begira, luperixia antziña Alfa enpresako instalaziñuak lotzeko
erabiltzen zan lur azpittik doian
tunelaren gaiñian hasi zala esplikau dabe. Terrenuak aguantia galtzeko orduan, bustittasunak edo Barrenengua kaletik
pasautako ibilgailluen pisuak
berak zerikusixa euki ahal izan
dabela pentsatzen dabe.
Edozelan be, istripua pasau
eta hurrengo orduetan iskanbilla ikaragarrixa sortu zan herriko trafikuan, auto illara luziak tartian. Udaltzaiñak herri
barruan automobillez ibiltzia
saihesteko aholkua emon
eban egunian bertan eta trafi-

E i b a r - E r m ua a r t i a n
pea jer ik ez
Edozelan be, N-634 errepidetik Donostiarako norantzan
bariantia hartzeko bide bakarra
etenda egotiak traba haundixak eragitten detse gidarixeri
eta, bestiak beste, zirkulaziñuaren direkziñua kanbixau
detse Otaola-Santaiñes bialari.
Horren inguruan, bialaren jaitsieran semaforua lehenbailehen ipiñiko dabela be argittu
dabe, Torrekua-Otaolara juan
bihar diran ibilgaillueri sarbidia
errazteko.
Amaña auzoko zati haundi
batera, Legarrera edo Arrate
Bidera aillegatzia be ez da kontu erraza eta kasu askotan, bariantia hartu ahal izateko, Matsarira edo Azittaiñera juan
bihar da derrigorrez. Errepidia
zabaldu bittartian, Azittain eta
San Lorentzoko peaje bixen arteko bidia erabiltzia soluziño
ona litzake, baiña bakotxak bere poltsikotik pagau egin
biharko leuke ordainsarixa eta
hori ez da horren begi onez
ikusten. Gauzak holan, Eibarko
Udalak Bidegi enpresari kasu
horretan peajerik ez kobratzeko eskaeria egin detsa, normalian horrelako beste eskaera
batzuk atzera bota izan dittuela jakiñ arren.

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3
O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

Kilometroak08
IRURANurriak5
AUTOBUSAK

09.30etan
Ego-Gainetik irtenda
19.30etan
J.A. Mogel Ikastolako
Elkartea eta
bueltatzeko ...eta kitto!Guraso
Euskara Elkartea
9 euro

% 9 4 3 1 2 0 2 0 0 Faxa: 9 4 3 1 2 0 2 0 4

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Psikiatria
Kardiologia
10 Radiologia
Zirugia
11 Traumatologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Koloproktologia
Analisi Klinikoak
14 Urologia
Ortodontzia
15 Erizaintza
Otorrinolaringologia
Pediatria
...eta kitto!/2008-IX-26
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Gaztekitto

teen-ajeak
Ihintza Astigarraga
Gonin
(Nafarroa) izan

da aurtengo udan, umeen
begirale. 20 urteko
magisteritzako ikasle
honek esperientzia
errepikatzea nahi du,
oso ondo pasatu
duenaren seinale.

“Hurrengo uda noiz
etorriko zain nago”
- B e gi r a l e mo du a n i b i l i z a r a u d a n . Ze r m o d u z ?
Oso ondo. Goñin (Nafarroan) egon gara etxe batean
eta, egia esan, oso esperientzia polita izan da. 10 egun
egin genituen bertan eta
pixka bat denetarik egin.
- N olako ekintzak egiten
z en i tu z te n ?
Egunaren arabera ekintza
bat edo beste egin dugu.
Mendira joaten ginen batipat,
baina beste jarduera ezberdin
batzuk ere antolatu genituen;
euskararen eguna, adibidez.
- Z e n ba t um e ze u de n ud a l e k ue t a n?
Uste dut zehazki 103 ume
zirela. Euskal Herri osotik

etorritakoak ziren denak:
Iparralde, Gipuzkoa, Bizkaia,
Araba eta Nafarroatik.
- E t a be g i r a l e a k , z e n ba t z i n e t e n?
23 begirale geunden eta
beste 23 ziren etxeko garbiketetan zihardutenak.
- E z zi t za i z un za i l a e gi n ho r r e nb e s t e u me k o nt r o l p e a n
i za t e a ?
Ez, ez horrenbeste. Begirale
asko geunden eta nahiko kontrolpean izan genituen umeak.
- E s pe r i e n t z i a e r r e p i k a t u k o
z e n uk e ?
Zalantzarik gabe. Hurrengo uda noiz etorriko den zain
nago berriz ere udalekuetara
begirale bezala joateko.

Koru gazte bat
jaiotzear da
uan Bautista Gisasola Musika Eskolak koru gazte
bat sortzeko asmoa dauka. Musika eta abestea maite
duten gazteek osatuko dute,
nahi izanez gero, abesbatza,
eta horretan lanean dabiltza
Musika Eskolakoak orain.
“Jendea animatzea nahi dugu, hona etorri daitezen eta
gutxienez koruan abestea zer
den proba dezaten, besterik
ez. Gustatzen bazaie, ba askoz hobeto”, aipatzen du Elena Lapeira Musika Eskola zuzendaria eta ekimenaren bultzatzaileak.
Korurako kideak lortzeko
kanpaina joan den barixakuan hasi zen. Horrela, izena eman nahi zutenak Musika Eskolako entsegu gelara
(Portaleko 3. solairuan) joan
behar ziren abesbatzako kideak izan nahi zutela aipatuz. Zortzi neska-mutilek
eman dute bere izena koruan aritzeko, baina izen
ematea urrira arte luzatuko
da. “Barixakuetan etorri dai-

J

tezke, 16.00etatik 17.15etara, Musika Eskolara”.
Mutilen partehartzea bultzatzea nahi du Elenak: “Askotan, lotsa dela-eta, mutilek ez dute nahi izaten koruan aritzea, baina nik animatu nahiko nituzke, denontzako tokia baitago”. Abesbatza osatzeko, gutxienez
15 lagun beharko direla dio
Elenak, “baina onena 20

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Bizikletan bazabiltza, ipini kaskoa. Herrian ibili eta arazo nabarmenik egon ez arren, lurrera
eroriz gero min handia hartu,
eta nork daki nolako matxura
egin dezakezun! Beraz, lau begirekin ibili bizikleta gainean.

Hain aspertuta bazaude, zergatik ez duzu animalitxoren bat
erosten? Maskotek konpainia
ederra egiten dute eta bakartasuneko uneetan asko eskertuko
dituzu. Hori bai, bere zainketa
oso oso garrantzitsua da.

Gurasoak zure logelan badabiltza, adi egon. Zerbaiten bila dabiltza. Tabakoa erretzen duzu?
Drogak? Zerbait izkutatu nahi
baduzu, gurasoek ez aurkitzeko, leku onean gorde, bestela,
ondorioak latzak izan daitezke.

Proiektu berriak egiteko sasoia
hasi da. Bide berriak ireki dira
zure bizitzan eta buruan zenituen proiektuak gauzatzeko une
ezin hobea bizi duzu. Hori bai,
errealista izan eta ez ahalegindu
amets bete ezinak gauzatzen.

taurus

leo

scorpius

aquarius

Kendu mutur horiek. Aste osoan
haserre egongo zara? Ba zuretzat okerrago, bizitza motzegia
da segundu bat soilik ere haserre egoteko. Gainera, zergaitik
zaude haserre? Zuk ere ez badakizu… ai ene!

Medikura joan beharko zinateke. Beti minarekin zabiltza eta,
sendagileak ikusi ezean, ez zara
inoiz sendatuko; txarrera joango zara. Hori bai, ez hartu sendagaiak zure kabuz, medikuak
esandakoa hartu soilik.

Zure gorputza hainbeste entrenatu baino, burua gehiago landu! ‘Braintraining’ eta horrelakoak hain modan dauden sasoi
hauetan, zuk kontrakoa egiten
duzu: burua deskantsatu. Irakurtzea ere ahaztuko duzu!

Oso lehiakorra zara, gehiegi. Beti irabazi nahian zabiltza, baina
porrotak ez dituzu batere ondo
jasotzen. Lehian zabiltzanean,
galdu edo irabazi ahal duzu, baina emaitza biak kiroltasunez
hartu beharko zenituzke.

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Asteburua ederki aprobetxatuko
duzu. Aspaldian egin nahi duzun zerbait egiteko aukera izango duzu. Hala ere, beste pertsona baten beharra izango duzu
horretarako, eta pertsona hori
egokia izatea izango da gakoa.

Bizitza lasaitasun gehiagorekin
hartzea komeni zaizu. Hainbeste estres ez da batere ona, bihotzekoak emango dizu azkenean
bestela! Gainera, dena ez duzu
hain modu serioan hartu behar,
ez baita horrenbesterako!

Ohearekin duzun amodio kontua amaitu egin behar da. Nola
da posible hainbeste lo egitea?
Egun osoa egon zaitezke lotan,
komunera joateko altzatu barik.
Txarrena, zure zurrungak. Zure
ingurukoak lo faltan daude.

Lepoko mina izango duzu hainbeste jende begiratzen jarraitzen baduzu. Inork ez dio zure
begiradari ihes egiten; denak ‘fitxatzen’ dituzu. Argi ibili; egiten
duzuna gustuko ez eta bateren
bat haserretuko zaizu.

...eta kitto!/2008-IX-26
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Aspaldiko lagunok
ste honetan oso gai
delikatuarekin natorkizue; hasieran ez
nuen oso argi ikusi gaia jorratzea, baina, idazten hasi
bezain pronto, bera bere
kabuz jorratzen hasi da.
Beno, gaia “heriotza” da.
Eta zergatik gai “potolo”
hau honako zutabe baterako? Begira, orain dela aste
bi ezagun nuen 16 urteko
mutil bat joan zelako.
Horrekin batera, mila galdera burura. Zer dela-eta,
hain gazte izanik? Zer gertatu zaio? Eta bere gurasoak? Bizitza hau zertan dabil?
Bizitza osoa baitzeukan aurretik, …
Gure lanbide honetan askotan tratatzen ditugu holako gai “potoloak”, baina lau
orma horien artean hitz egitekoa eta entzutekoa da;
hortik kanpo, isiltasuna. “Tabu” bihurtu da. Horretaz
ez da hitz egiten. Baina
“hitz egiteko gogoa dugu”;
hori “paradoxa” hori.
Kulturalki, ez dugu beti
orain ulertzen dugun moduan ulertu heriotza. Lehen
hitz egiten zen, bizi izaten
zen heriotzaren inguruan,
gertutik; orain, berriz, ez
dugu horretaz jakin nahi, ez
dugu gustukoa. Norberak
jakingo du zergatik.
Ebolutiboki ez dugu beti
era berean ulertu heriotza:
haurtzaroan, umeen ustez
heriotza “atzegarria” da,
hau da, hilda itzuliko dela,
edo lotan dago eta esnatuko dela… diote. Bederatzi
urterekin, haurrak ulertu
dezake hilda dagoena ez
dela bueltatu behar eta betirako joan dela. Ikusi zein
berandu ulertu dugun zertan datzan heriotzak.
Gai horren inguruan oso
luze hitz egin ahal dugu,
baina, leku falta dela-eta,
hurrengo baterako lagako
dut. Bitartean, goazen pentsatzera.

A
Abesbatzako kide izateko hizkuntza musikala jakitea ez dela beharrezkoa dio Elena Lapeira zuzendariak.

egotea izango litzateke”. Hala ere, zenbaki horietara iristen ez badira, “talde bokala
sortuko litzateke edo dena
delakoa”.
“G u s t u r a e g o n ”
Abesbatzako kide izateko
“ez da beharrezkoa hizkuntza
musikala jakitea”, aipatzen du
Elenak. Hori bai, abesbatzan
aritzeko interesa eta ikasteko
gogoa ezinbestekoa da. Errepertorioari dagokionez, bestetik, koruko kideen neurria
egingo dela azpimarratzen du
Elenak. “Gustura egotea da

Izen-ematea
urrira arte
luzatuko da
Barixakuetan
joan daiteke
Musika Eskolara,
16.00etatik
17.15etara
Gutxienez
15 lagun behar
dira, baina
onena 20 egotea
litzateke

garrantzitsuena; hala ere, denbora aurrera joan ahala, abesti
klasikoak ere landuko ditugu
seguru aski”.
Elenak dioenez, Musika Eskolak ez dauka izenik oraindik.
“Haur jaio berri bati bezala begiratu behar diogu koruari.
Lehenengo, bere izaera nolakoa den eta zer itxura duen
ikusi beharko dugu, eta gero,
beharrezkoa bada, izena ipiniko diogu”.
Informazio gehiago lortu
nahi izanez gero, 943702757
(Elena) telefonora deitu dezakezue.

Xake Eskolako klaseak
astelehenean hasiko dira
E i ba r k o i k a s t e t x e e t a k o 3 . e t a
4 . m a i l e t a t i k go r a k o i k a s l e e nt z a t x a k e k l a se a k e m a ng o
di t u z t e i k a s t u r t e h o n e t a n e r e
Kl ub D e po rt i bok o xa k e- j ok o
b a t z or d e k o e k , g a z t e e i x a k e aren hastapenak ikasteko
a u k e r a e ma t e k o a s m o a r e k i n .
Aurtengo apirilean herriko
ikastetxeetan xake klaseak
emateari ekin zioten Deporreko xakelariek eta ekainean
amaitu zen lehenengo fase hura txapelketa batekin agurtu
ondoren, ikasturte honetan
egitasmoarekin jarraituko dute:
“Berriz ere gaztetxoenei xake
klaseak emango dizkiegu, txapelketak eta beste ekintza batzuk antolatuko ditugu, guztia
gazteenek ondo pasatu dezaten. Eta guztia doan!”.

Klaseak astelehenean, irailaren
29an hasiko dira eta astelehen
eta eguenetan izango dira,
17.00etatik 18.30etara Portaleko 3. Solairuko B batzartokian. Irakasleak Haritz Garro

eta Diego Olmo Deporreko xakelariak izango dira. Antolatzaileekin harremanetan ipintzeko larreategi@eibar.org helbidera idatzi edo 680228878
telefono zenbakira deitu.

Ner e a Z u azu a
(PSIKOLOGOA)
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Erreportajea
Udal Euskaltegiak astelehenean aurkeztu zuen ikasturte honetarako prest daukan ikastaro eskaintza zabala.
Nerea Beitia eta Nerea Azkarate Udal Euskaltegiko arduradunek aurreko ikasturteari buruzko datuak azaldu
eta hastear dagoen ikasturte berrirako dituzten asmoak ezagutzera eman zituzten, Aitor Alberdi EAJko
zinegotzia eta Euskaltegiaren Fundazioko presidenteordea aldamenean zutela. Datorren urtean 25 urte
beteko dituen Udal Euskaltegiaren erronkarik behinena ikasle berriak eurenera erakartzea izanik, euskara
klaseak maila guztietan jaso ahal izateko eskaintza zabala eta erakargarria prestatu dute.
Ikasturte berrirako matrikulazio-epea irailaren amaierara arte egongo da zabalik.

Ikastaro eskaintza zabala aurkeztu du Udal Euskaltegiak
ikasturteari
urreko
errepasoa eginez gero,
Eibarko Udal Euskaltegian 275 ikasle izan zituzten, 29
taldetan banatuta. Euskera ikasteko eskaintzen diren aukerei
begira, berriz,”autoikaskuntza
aukeratu zutenen kopuruak aurreko ikasturteetako joerari jarraitu ziola” azaldu zuten euskaltegiko ordezkariek. Ikasleen
profilaren inguruan, berriz, andrazkoen kopuruak gizonezkoena gainditzen du, alde nabarmenarekin: “Ikasleen artean
%70 andrak dira eta gizonezkoek osatzen dute gainontzeko
%30a. Lan-egoerari begiratuta,
berriz, ikasleen %13’6k ez zuen
lanik egiten. Gainontzekoak
euskeraren normalizaziorako
garrantzitsuak diren kolektiboetako pertsonak izan ziren: gurasoak, ikasleak, merkatariak, ostalaritzako beharginak, irakasleak eta osasun arloan diharduten
langileak aipatu daitezke, besteak beste. Etorkinen kopurua, berriz, ia %2ra ailegatu zen”.

EKHI BELAR

A

baldu. Eskolak emateko moduan berrikuntzak ezarri dira eta
gaur egun lehen baino baliabide
gehiago ditugu. Horrekin batera, ikasleen interes eta helburuak ere aldatzen joan dira eta
horrek guztiak dibertsifikazioa
ekarri digu. Horren erakusle dira
iazko ikasturtean izan genituen
taldeak”.
Izan ere, ohikoak diren euskalduntze talde arruntekin batera, beste premia eta interes batzuei erantzuna emateko helburuarekin eratutako beste batzuk
izan ziren: “Gurasoei zuzendutako eskolak eman genituen
(euskalduntzea eta mintzamentailerra edo hobekuntza lantzeko aukera izan zen), azterketetara aurkeztu nahi zuen jendearentzat prestakuntza klaseak
egin ziren (HABEren 1., 2. eta
3. mailak, EGA, Hezkuntza, eta
Administrazio eta Osakidetzako hizkuntza-eskakizunen ba-

2 4 ur t e he r r i t a r r a k
eu ska l dunt ze n
Eibarko Udal Euskaltegiak herritarrak euskalduntzeko beharrean daramatzan 24 urte hauetan aldaketak izan direla azaldu
zuten: “Gure jarduera asko aldatu da, aldatu baino gehiago za-

1957an sortua

GOZOTEGIA
Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
...eta kitto!/2008-IX-26

liokideak direnak). Arlo horretan, aurtengo daturik esanguratsuena mailen homologazioarena izan da. Izan ere, orain arte
euskaltegiak ez zeukan titulurik
emateko eskumenik eta iazko
apirilean ateratako homologazio-dekretuarekin, orain euskaltegiak ikas-prozesuaren amaieran egindako azterketen bitartez, titulu ofiziala emateko ahalmena dauka. Gainera, euskarazko titulu ia guztiak elkarren artean homologatuta geratu dira.
Aurrerantzean, beraz, euskaltegian lortutako tituluek balio ofiziala izango dute eta edozein
lan-esparrutan (adiministrazioan, hezkuntzan, osakidetzan,
ertzaintzan) aurkeztu ahal izango dira”.
Aipatutako horiez gain, ikastaro ez-presentzialak landu ziren, BOGA programa informatikoa erabilita, dendarientzat bereziki prestatutako eskolak

Ika stur te ho net ar ak o
es k a in t za
Euskaltegiko arduradunen
berbetan, “klaseak ordutegi
guztietan eskaintzen dira, baina
normalean ikaslea izena ematera etortzean berarekin adostu
ohi dugu ordutegia eta astean
zenbat egunetan etorri (3 edo 4
egunetako moduloak daude). 3.
maila edo EGA titulua dutenentzako ikastaroak ere badaude,
‘Eguneratuz’ izenekoak, euskararen ezagutzan sakondu eta
hobetu nahi dutenentzat. Eta
oraindik gehiago sakondu nahi
duenarentzat aurten 4. maila eskainiko da lehenengo aldiz”.
Interesa dutenek irailaren
amaierara arte izango dute izena emateko aukera, Udal Euskaltegian bertan (Bista Eder, 10)
bulego ordutegian (08.00etatik
14.00etara
eta
16.30etik
19.00etara). Matrikula ordaintzeko orduan hainbat deskontu
eta diru-laguntza eskaini ohi da.

E M A K U M E E TA G I Z O N
M O D A

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

eman zituzten, enpresa eta erakundeetan hainbat talde osatu
zuten, herriko ikastetxeetako
irakasleekin beste talde batzuk
eratu zituzten, jubilatuei eibarrera lantzeko aukera eman zieten,
ume etorkinentzat errefortzusaioak egin zituzten eta Eibar
Foball taldeko beharginentzako
ikastaroak eskaini zituzten.

% 943 20 22 33
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auzorik auzO
Domekan hasiko dira jaixak Agiñaga auzuan

H

hamarretakua emongo
detse hara gerturatutako guztieri. Umiendako
jolasak be preparau dittue eta, 14.00xetatik
aurrera, barriz, lagunarteko bazkarixa egingo
da auzuan bertan, Usartza Txistulari Taldiaren
musikak lagunduta.
U r r i k o l eh e l e n g o
asteb uruan
Halanda be, San Miguel eguna asteguna
izanda, hurrengo asteburuan pillatu dittue
jaixetako programaziñoko ekitaldi gehixenak. Urriaren 4an, z ap atu an, 17.00etan
hasiko dan briska txapelketiak hasiko dau
eguneko programia. Ordu erdi geruago,
umiendako jolasak hasiko dira: gaztelu
puzgarri, pelota partidu, diskoteka eta txokolate-janarekin batera, auzoko jaixetan
sekula falta ez dan joko berezixa, Feliperen

AMAIA J AIO

illaren 28xan, San Miguel bezperan, hasi eta urriko lehelengo asteburura arte luzatuko dira jaixak
Agiñaga auzuan. Urteroko moduan, auzoko basarrittarrak osatzen daben Agiña alkartiak hainbat ekitaldi preparau dittu asteburu honetarako eta hurrengorako, auzoko
ermittiari izena emoten detsan San Miguel
zaindarixaren omenezko jaixak ospatzeko.
Programaziñua d ome kan bertan abiatuko da, 11.00etan egingo daben meza nagusixarekin. Ondoren, eguardi partian Zerutxu dantza taldiak emanaldixa eskinduko
dau eta 14.00xetan, barriz, urtero edade
guztietako auzotar talde politta batzen daben paella-jana egingo da, trikitilarixen
doiñuekin alaittuta. Arratsaldian, 18.00etan kanpai-errepikak eta txupinazuak jaixen hasiera ofiziala iragarriko dabe.
As tel eh en ian, San Miguel egunian, goizez izango dira ospakizunak: 11.00etan
meza nagusixa ospatuko dabe, abesbatzak
eta txistularixak lagunduta eta, ondoren,

Oparixa, egingo da. Gabian, barriz, nahi
daben guztiak lagunarteko afarixan parte
hartzeko aukeria eukiko dau eta, ondoren,
jaixarekin segidu nahi dabenak horretarako
aukera bikaiña eukiko dau 23.00etatik aurrera Kupela taldiak eskinduko daben erromerixarekin. Goizaldera arte geratzen diranendako, gaiñera, txokolate bero-berua
egongo da.
Eta hurrengo egunian, u r r i a r en 5ian,
11.00etan hasitta, Goruntz abesbatzaren
laguntasunarekin ospatuko dan meza nagusixarekin abiatuko da eguna eta eguardi
partian hamaiketakua banatuko dabe. Gaiñera, Gorriti eta bere aberiak han izango
dira, txiki eta haundixak entretenitzeko
gertu. Jaixak agurtzeko, barriz, herri kirolak
hartuko dabe errelebua: 17.00etatik aurrera idi-probak jokatuko dira, pisu librian
bustarri bat eta kintopeko bustarri bi. Auzokuak jende guztia animau nahi dabe
Agiñaga aldera gerturatu eta jaixarekin bat
egittera.

Arrate izenekuak jai giruan pasau eben domekia
illaren 21ian, aurreko
domekan, alkartu ziran
Arrate izeneko andrazkuak, hamabigarren urtez jarraixan. Eibarko ‘amatxoaren’
izen bera daken 30 bat andrak
ez zetsen urteroko zitari hutsik
egin nahi izan eta, eguraldixa
lagun, primeran pasau eben
eguna Arraten. Gehixenak autobusez edo automobillez igo
baziran be, animosuenak Untzagan batu eta oiñez igo ziran
Arratera, Ama Birjiñaren pausuen bidiari jarraittuta (Erisonoko obrak dirala-eta, ibilbidian

LEIRE ITURBE

H

Gaztetxuaguen parte hartzia be izan eban domekakuak.

aldaketaren bat
edo beste izan
arren). Argazkixetan ondo
ikusten dan moduan, pozarren
ekin zetsen egunari eta, ohitturari jarraittuta, mezia entzun
ondoren lehiaketa eta jokuen

txandia aillegau zan ondoren.
Gero, Kantabria jatetxian bapo
bazkaldu eta dantzan jarduteko aukerarik ez zan faltan izan.
Datorre urtian be, Arrateko jaixak pasauta, alkartzeko asmuarekin agurtu eben eguna.
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remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

metalezko
eraikuntzak

ulmar
S AT, T V C , B i d e o a
Bidebarrieta 37

Tfnoa.
Faxa.

943 20 05 08
943 20 04 94

Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

metalezko
eraikuntzak

Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

S.L.

Ateak - Tarimak
Altzariak

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

Tel. 943 2

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

Tfnoa. 943 20 35 55

PAR KEA
TARIMAK
BARRUKO ATEAK ETA BLINDATUA K
ARMAIRU ENPOTRATUAK ETA NEURRIRA
ERREFORMAK OROKORREAN

Tel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411
Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.

Aroztegia p Ebanisteria
p O b ra a r o z t e g i a

ELEKTRIZITATEA

* M u n ta ia e t a
p ro i e k t u el e k t ri k o ak

M a t s a r i a 2 - 7 . p a b i l io ia
Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27
www.e le ct ri ci da dgu ri a. co m

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

Tel. eta Faxa. 943 201 757

SUKALDE ALT Z A R I A K
X
AR OZT EG IA
I p a r r a g i r r e A n ai a k
F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Ta i l e r ra : A palategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

Pr o i e k t u e t a e r r e f o r ma k
G rem i oe n z uze nda ri t za

A R R AG U E T A 1 2 - E i b a r-

JUAN PEREZ

Otaola Etorbidea, 27

Obra gau zatze proiek tu ak
Obra zibila et a eraik unt za
Obra osoa, giltza eskura
Gremioen ko ordinazioa
Behe errehabilit azioa etxe etan
Etxe etako errehabilitazioa
Fa t x a d e t a k o e r r e h a b i l i t a z i o a

u l m a r, s . l .

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ERREFORMAK

l
l

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.

Ubitxa 7-11

Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

R O SA R IO 1 5 -El g o i b a r-

Tel. 943 74 4 19

6 98

GARBIKETAK

INDUS TRIA

GARBIKETA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08
Faxa. 943 20 67 94
www.escudero.euskalnet.net

T
REJO
GARBIKETAK S.L.
Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
HORNIKUNTZA

GARAIONDO
BASTIDA
hornikuntza industrialak
Telef. 943 12 02 08
Faxa. 943 12 02 12

Barakaldo 9 an

IGELTSEROAK

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA
Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www. ir az a b a l . n e t

ITURGINTZA

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
l

l

Proiektuak
eta aurrekontuak

B a i n u et a s u k a l d e en
e rr ef o rm a k

ACHA

KRISTALAK

SARRAILAGINTZA

Kristald eg ia

K R IS TAL AR LO KO S OL UZIO AK
ERREKATXU 3an

% eta faxa: 943 20 39 03

PINTURAK
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta F axa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
T. Etxebar ria, 8 - behea
Osagarriak

l

PINTURAS
ARRATE, S.L.

l

l

Nexa
Autocolor
Herberts
industrial

3M
produktuen
banatzailea

A R A N E , 1 3 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

Pintura
Goi mailako
dekorazioa
Pago Kalea, 35 DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81
666 74 30 98

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

Asua-Erreka, 2
Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

GIL T Z A K

Er a guztietako sar railen salment a e ta mant enua
Segur tasun-ins talakuntzak
Sar railen egokipenak
Segur tasun kutxak
Era guztie tako giltzen kopiak
Trabatut ako at eak askatzen ditugu

A rr a g u e t a , 3
Faxa. 943 20 86 99
Tfnoa. 943 70 13 91
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Erreportajea
Aurreko eguenean, irailaren 18an, Txonta, Bolingua eta ‘El Casco’-n 1.400 etxebizitza eraikitzeko proiektuak
onartu ziren ezohiko Bilkuran. Hiru ekimenak PSE-EE, EAJ, EA eta PPren aldeko botoei esker irten ziren aurrera.
Ezker Batua-Aralar koalizioko zinegotzi biek, bestetik, Plenoa utzi zuten bozka emateko txandari itxaron barik,
“ez gaude prest iruzur honetan parte hartzeko”, esanez. Ez ziren Bilkuran hiru proiektu hauen aurka azaldu ziren
bakarrak izan, publikoaren artean Txontako bizilagun talde batek osatzen duen ‘La Plazoleta’ elkartekoak baitzeuden.

xontakoa izan da Udalaren eta herritarren artean
azken urteetan gatazkarik handiena piztu duen
proiektua. Manifestaldiak, protestak, demandak. Txontako
bizilagun talde baten, eta Udalaren eta proiektuaren sustatzailearen arteko tirabirak etengabeak izan dira azken urteetan eta, orain arte, ez da alde
bien artean erabateko akordiorik lortu.

3. puntuan landuko zena irakurrita, EB-Aralarreko zinegotzi
biek hartu zuten hitza. Eli Gomezek, EBkoak, ezohiko Bilkura bertan behera lagatzea edo
atzeratzea eskatu zuen, “herritarren gehiengoari eta ez etxegileei soilik laguntzeko”. Ildo
berean, zera azpimarratu zuen:
“Gure iritziz interes orokorra
2006ko Lurzoruaren Legeko
parametroetara egokitzea izango litzateke, Babes Ofizialeko
Etxeen (BOE) portzentaia altuago bat egotea bermatzen duelako”. Azkenik, Amenabarrek
(proiektua aurrera eramango
duen konstruktorak) Txontako
bizilagunei proiektuaren xehe-

Ezo hik o Bi lk ura
Txonta, Bolingua eta ‘Casco’-ko proiektuak 2006an
onartutako Lurzoruaren Lege
berriaren parametroetara egokitzea sahiesteko, Udalak
ezohiko Plenora deitu zituen
udal-korporazioa osatzen duten alderdi politikoak, aipatutako proiektuak onartuak izan
zitezen. Izan ere, 2006ko Lurzoruaren Legea aurtengo irailaren 20an indarrean sartzen
zen eta, nahitaez, data hori
baino lehenago onartu behar
ziren proiektuak, lege berriaren parametroetara egokitzea
ekidin nahi bazen.

tasun guztiak azaltzea eskatu
zuen Gomezek.

Gatazka gehien sortu zuen Txontako puntua eztabaidatuta, pleno aretoa
hutsik geratu zen. Politikoak eta kazetariak baino ez ziren geratu.

...eta kitto!/2008-IX-26

Tonu berean egin zuen berba Aralarreko Mari Asun Gartziak, ezohiko bilkura etxegile-

Aralarreko Mª Asun Gartziak eta Ezker Batuko Eli Gomezek pleno ar etoa
lagatzea erabaki zuten bozka emateko txanda ailegatu aurretik.

EKHI BELAR

EB -A ra l ar aur k a
Ezohiko Bilkurako 3. puntuan
jorratu zen Txontako proiektuaren onarpena. Behin idazkariak

PSE-EE, EAJ, EA eta PPren aldeko botoei esker, onartu ziren
hiru ekimenak hilaren 18ko Ezohiko Bilkuran.

EKHI BELAR

T

EKHI BELAR

Txonta: amaierarik gabeko istorioa?

en mesederako eta ez herritarren interesen alde egiten zela
salatuz. Horrela, biek berba
egin ostean, Plenoa utzi zuten:
“Ez gaude prest iruzur honetan
parte hartzeko”.
Behin EB-Aralarreko zinegotzi biek Plenoa lagata, Miguel
De los Toyos alkateak, Ezker
Batuaren jarrera ulertzen ez
zuela aipatu zuen: “EBk zuzentzen duen Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailak plan hauek
onartzeko eskatzen digu. Beraz, ez dugu ulertzen nola Eibarko EBk Etxebizitza Sailak ja-

rraitzen duen bidearen kontra
egiten duen lan”.
“Auzi tegi an ikusi ko
du g u e l k a r ”
Txontako proiektuaren aurka
agertzen den bizilagun talde batek parte hartu zuen Bilkuran.
Hauetariko batek aipatu zuenez,
onartutako neurria “harrokeria,
iruzur eta hipokresia hutsa da”.
Bere berbetan, “konponbideak
bilatzearen gainean hitz egiten
duzue, baina ez dago inolako komunikaziorik alde bien artean”.
Egindako kritika honen aurka
azladu zen De los Toyos, “Udalak 6 bizilagunetako taldeetan
politikari eta teknikariekin biltzea proposatu zuen, eta zuek
ez zenuten onartu”. Alkateari
erantzunez, zera aipatu zuten
bizilagunek, “bilera horiek gure
artean banaketak eragiteko
pentsatuta zeuden. Guk, La
Plazoleta elkartearen bitartez,
Udal eta etxebizitza-sustatzailearekin elkartzea nahi dugu”.
Plenoa laga aurretik, beste bizilagun batek akordioa lortzea
erreza zela esan zuen, “zero
kostua eta gurea dena eman,
besterik ez”. Azken bat haratago joan zen, “auzitegian ikusiko dugu elkar”, esanez.
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elkarrizketA

“Hizkuntza bat etxean eta kalean ikasten da”

KOLDO ZUAZO, HIZKUNTZALARIA

“Euskalkia. Euskararen
dialektikoak” (Elkar) argitaratu
berri du Koldo Zuazo
hizkuntzalari eibartarrak.
1863 urteaz geroztik
euskalkien gainean egiten
ez zen azterketa sakon bat
egin du Zuazok, Louis Lucien
Bonaparteren lekukoa hartuz.
Gaur egungo euskalkien
argazkia egiten du Zuazok
liburu honetan.
- ‘ E u s k a l k i a k . E u s k a r a r en
d i a l e k t oa k ’ l i b u r u a n e u s ka l k i en m a p a f i s i k o a e g i n
d u z u . Eu s k al k i e z b e r d i n a k
m ap a b a tea n ko kat z ea ez
da ba lan err eza izango.
Ez, beno, hor egin behar
dena da, dauzkagun irizpideak argi edukitzea. Behin
irizpide horiek finkatuz gero,
mapa bete egiten da. Mapa
horretan dagoen berrikuntza
nabarmenena da, orain arte
Euskal Herrian egin diren
mapetan euskalkien hizkeren eta gauza guztien arteko
mugak erro bakar batekin
egiten zirela, eta ikusten da
hizkuntzan ezin dela horrela
jokatu. Badaude hizkera batzuk leku bitatik edo hirutik
hartzen dutenak. Horrela,
ahalegindu naiz mapetan lerroen bidez tarteko hizkera
hauek bereiztea.
- Z u k e gi n d a k o a z t e r k e t a
h o n e n a u r r e t ik , L o u i s L u ci e n B o n a pa r t e k e g i n zu e n
eu s k a l k ie n g ai n ea n a z k e n
az t e rk et a g ar ra n t z it s u e n a .
Al d ak et a h a n d ia k s om a tu
ditu zu azterketa b atetik
be st e r a ?
Bai. Batzuk normalak dira,
izan ere, mende eta erdi pasatu da Bonapartek bere azterketa egin zuenetik eta ordutik hona hizkuntza asko aldatu da. Gainera, Euskal Herriaren kasuan, 1960 urteaz
geroztik iraultza bat egon da
eta goitik behera aldatu da
egoera, ikastolak sortu dire-

Liburu berrian Zuazok euskalkien gaur egungo argazkia egin du.

lako, gau-eskolak sortu direlako, euskera batua sortu delako, eta abar. Literaturan ere
bultzada handia egon da eta
kaleko bizimoduan ere ikusi
egiten da hori. Orduan, horrek zer ekarri du? Ba hizkuntza berdintzea. Hori, batez
ere, Iparraldean ikusten da.
Bonapartek han euskalki eta
azpieuskalki asko bereizi zituen, eta nik, Zuberoan ikusi
dudana aintzat hartuz adibidez, uste dut nahiko berdin
egiten duela jendeak berba.
Nafarroa Beherean eta Lapurdin, nahiz eta euskalki
ezberdinak egin, jendeak
nahiko berdin egiten du berba. Orokorrean, hori Euskal
Herri osoan gertatzen da,
eta gero eta jendea gazteagoa izan, berdinago egiten
du berba.
- A r g i t a r a t u be r r i du z un l i b u r u h a u ‘ E u s k a l k i a k , h er r i a r e n l e ku k o a ’ l a n a r en jar r a i pe na o m e n d a . Z e r d e l a - e t a e u s k a l k i ek i k o a g e rt z e n du zu n i n t e r e s h o r i ?
Nire lanbidea delako. Hori
nago irakasten unibertsitatean, horrekin nago lanean eta
behartuta nago horretan
ikertzen. Aurreko liburua argitaratu zenetik 5 urte pasatu dira eta, esan bezala, aldakuntza nagusiena Iparraldean egin ditudanak dira.
Bestalde, Amerikako euske-

raren gainean kezka izan dut
beti, bertara Euskal Herriko
jende asko joan baita mendeetan zehar, eta gogoa
neukan jakiteko ea zer gertatzen zen bertako euskerarekin. Horrela, liburuko atal bat
horri eskaini diot.
- Z el ak o be r e zi t a suna k
a u r ki t u d iz k i oz u A m e r ik ak o e u sk e r a r i ?
Mito bat egon da: Ameriketan euskera batu bat egiten zela. Nik ikusi dut hori ez
dela egia, izan ere, Amerikako leku batzuetan nafarrak
eta gipuzkoarrak elkartu dira,
beste batzuetan nafarrak eta
bizkaitarrak, eta abar. Jakina,
horren arabera euskara batu
batzuk sortu dira, baina ezin
da esan Amerika guztian
euskara batu berbera dagoenik. Ikusten den beste gauza
bat da, zoritxarrez, hirugarren belaunaldirako euskera
galdu egiten dela. Hau da,
hemendik hara doazenek
euskeraz egiten dute, haien
seme-alabek ere, baina be-

“Eibartarrak
be ti e gon dira
e u re n h iz k e r a z
h a r ro ; g a z t e e k
e re h o r re g a t i k
eusten diote”

launaldi hortatik aurrera euskaldunak ez direnekin ezkontzen hasten dira eta askok euskera galtzen dute.
- A s k ok e s a te n d u te b e l a u n a l d i be r r i e k i n e us k e r a r e n k a l i t a t e a b e he r a , p o b r etzen doala. Zer uste duz u z u k?
Nik ez nuke pobretzen ari
dela esango. Kontuan izan
behar da, gaur egun hizkuntza eskolan ikasten dela, eta
baita telebista, liburu eta
abarren bitartez ere, eta ondorioak oso positiboak dira,
jende gaztea sekula baino
prestatuagoa dagoelako.
Hala ere, transmisioan askotan huts egin dugu, edo euskera bera moteldu delako,
edo gurasoek euren euskera
txarra eta onena eskolakoetakoa dela uste izan dutelako. Ikusten da eskola garrantzitsua dela, baina hizkuntza
bat etxean eta kaleanikasten
da, eta hori indartu egin behar da.
- N ol a ik u s t en d u z u E i b ar k o h i z k e ra ?
Denbora asko daramat Eibartik kanpo, baina uste dut
eibartarrak beti harro egon
direla euren hizkeraz; horrela, gazteek ere eusten diotela esan daiteke, nahiz eta
azentua aldatu. Hala ere, ez
nuke esango gauzak hain
txarto daudenik.
...eta kitto!/2008-IX-26
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Kirolez kirol
Hasi da denboraldia
areto-foballean

Arrate eta Ciudad
Real bihar
19.00etan Ipuruan
rratek, Ligako lehenengo hiru
jardunaldietan galdu eta gero,
ez du errazagoa izango bihar
“munduko talde onenaren” aurka jokatu
beharreko partidua. Talant Dushjebaev-ek
zuzentzen duen taldeak azken denboraldian jokatutako torneo guztiak bereganatu ditu, azkena asteburuan Europako Kopa irabazita, eta SabadellAtlántico Asobal
Ligako faborito nagusia da. Neurketa
19.00etan hasiko da eta, eskubaloia gazteenen artean sustatzeko asmoz, zuzendaritzak gonbidapenak banatzen dihardu
16 urtera arteko neska-mutilen artean.
Gaur da gonbidapen horiek jasotzeko azken eguna 943 25 50 01 eta 02 telefono
zenbakietan eta bulego orduetan (10.0014.00 eta 16.00-20-00) eska daitezke.
Herenegun Bartzelonan jokatutako ligako hirugarren jardunaldian, eibartarrek
28-24 galdu zuten, baina itxura ona eman
zuten eta, hamar minuturen faltan, markagailuak 22-21ekoa erakusten zuen.

G
EKHI BELAR

A

M a r c S e r r a n o B a r r u e t a b e ñ a re k in ,
p i b o t a re n a u r k e z p e n e g u n e a n .

Malumbres atezaina izan zen, beste
behin, taldeko onena eta, goleatzaileei
dagokienez, Kobinek bost sartu zituen eta
aurten fitxatutako Beljanskik, Marc Garcíak eta Serranok launa berdindu zuten.
A r is t i t o r n e o a A r r a t e r en tz at
Bidasoaren aurka jokatutako Ramon Aristiren XI. Memoriala eibartarren esku geratu
zen, garaipen bana lortu bazuten ere, golen
aldeak Arrateren alde egin baitzuen. Kadeteetan, eibartarrek bederatzi goleko aldea
kendu zieten irundarrei (35-26) eta, jubeniletan gol bakarrarengatik galdu zutenez
(22-23), torneoa eurendako izan zen.

Neurketa lehiatuak foball zaletuaren hasieran
urangok bakarrik erakutsi zuen
nagusitasuna K-OX Azkenaren
aurrean (4-0), beste neurketa
guztiak oso parekatuak izan baitziren.
Horrela, Akats-ek eta Aretok hiruna berdindu zuten, Vivaldik eta Teknografik-ek
bina, eta gol bakarrarengatik eta emaitza

D

berarekin (2-1) irabazi zieten EzDok-ek
Txokori , Eitek-ek Tankemansi eta Sporting-ek JoseAutos-i.
Asteburuan honako partiduak jokatuko
dira: Durango-Sporting, JoseAutos-Esmorga, Tankemans-KOXAzkena, TeknografikEitek, Txoko-Vivaldi eta Aguiñaspi-Akats.

500 euroko
saria euro
baten truke
iroljokoaren apustuetxeetan eta herriko
tabernetan jarritako
makinetan, etxearen aurkako apustuak dira orain arte
arrakastatsuenak. Kirolei dagokionez, foballak du harrerarik onena, pelota eta
arraunaren aurretik; atzetik
doaz tenisa, motorrak eta 1
Formula.
Lasarte-Oriako
apustulari batek, euro bakar
batekin, 544 euro irabazi zituen bost kirol lehien iragarpenak asmatuta.

K
Dianako ehiztarien lorpenak
iana ehiza eta arrantzako elkarteko ordezkariek
lorpen handiak eskuratu dituzte azken aldian jokatutako lehiaketetan. Zonaldeko txakurrarekin
jokatutako ehiza xeheko txapelketan, Valentin Ostiategi,
Iñigo Gisasola eta J. Antonio Fernández-ek lehenengo
hiru postuak eskuratu zituzten eta hirurak urriaren 5ean
jokatuko den probintzialean hartuko dute parte.

D

...eta kitto!/2008-IX-26

ure inguruko lau taldek jardungo
dute aurten areto-foballean: helduen mailako bi eta beste bi jubenilak. Nazional B mailan, bihar debutatuko du
Kencik, 15.45etan hasita, Elgoibarko Olaizaga kiroldegian Astraburukoren aurka. Gipuzkoako 1. mailan, bestalde, Debabarrenak Zaldibi hartuko du domeka goizean,
11.30etan, Ipurua kiroldegian. Jubeniletako
talde biek -Asador Azitain eta Elgoibar- geroago hasiko dute denboraldia.

Deporreko pelotariak
Astelenan
aur, 20.00etatik aurrera, Klub Deportiboko ordezkariak izango ditugu Gipuzkoako Kluben Arteko torneoaren
barruko partidua jokatzen herriko Katedralean. Etxanizek eta Egañak aurkari gogorra
izango dute Lazkaoko bikotean, lehenengo
jardunaldian biek ala biek irabazi baitzituzten
euren partiduak, eibartarren kasuan igeldotarrei nagusituz Ibaetako frontoian. Deporreko beste lau bikoteek kanpoan jokatuko dute asteburu honetan; eta Bengoetxeak Oñatiko torneoan hartuko du parte.

G

Usobiagak Munduko
Kopa gero eta zailago
aur eta bihar eskaladako Munduko
Kopako bosgarren jardunaldia jokatuko da Puurs Belgikako hirian. Iaz
Walltopiak eraikitako rokodromoan izango
da lehiaketa eta haitzulo handi horretan eskalatzaileek 70 mugimenduetarainoko bideak izango dituzte. Aurreko asteburuan, Imsten jokatutako 4. jardunaldian, Eibarko eskalatzaileak atzerapauso nabarmena eman
zuen Kopa berriro irabazteko bidean, 22.
postuan geratu baitzen, finaletik kanpo.
Sailkapen orokorrean, Verhoeven herbeheretarrak 85 puntu ateratzen dizkio Patxiri.

G
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kirolez kiroL
Escuderia Eibar Rallyen mundialean
rriaren 2a eta 5aren artean, Salouko Port Aventurako instalazioak erdigune neuralgikotzat hartuz,
Rally RACC Catalunya - Costa Daurada rallyen mundialeko proba jokatuko da eta
han izango dira Escuderia Eibarko ordezkariak lehenengo aldiz maila horretako
proba batean. Bikotea German Agredak
eta Eneko Artetxek osatuko dute, izen
handiko pilotuekin ibilbide, instalazio eta
giroa konpartitzen. Sebastian Loeb, Dani
Sordo, Mikko Hirvonen, Peter Solberg...
inguruan dituztela, oso proba berezia izango da Escuderia Eibarkoentzat. Euren Ci-

U

troen Saxoarekin kostatuko zaie munduko
onenei aurre egitea, baina 1 Formularen
atzetik autoaren munduan proba garrantzitsuena den Rallyen Mundukoan parte hartzea bakarrik lorpen handia da.
Bestalde, asteburuan jokatutako Aramaioko VII. Rallysprintean, Eibarko ordezkariek 13. (Urtzi Beristain eta Arkaitz Olalde) eta 31. postuetan (Omer Araloitia eta
Cristina Liébana) amaitu zuten, Gorka eta
Aitzol Apalantzak irabazitako proban. Eta
Cantabria Infinitako auto historikoen III.
Rallyan, Antonio Cancelo eta Jorge Beorlegik 4. postuan amaitu zuten eta German
González eta Iban Beroizek 39.ean.
Azken hauek lan bikaina egin zuten, akatsik egin barik, baina antolatzaileen erabaki batek hainbat postu galtzera eraman zituen.
Asteburuan Klasiko Deportiboen
Durangoko Rallya jokatuko da, eta
bertan Roland Holke eta Fernando
Beorlegi iazko irabazleak izango dira, Angel Tomas Pérez - Jorge Beorlegi eta German González - Iñaki
Barredorekin.

Arku tiroketa
klaseak
me zein helduentzako hasierako
eta hobekuntzako klaseak eskaintzen dituzte Arkulariak-eko ordezkariek Mogel-Isasi Institutuan, Armeria Eskolaren parean. Arku tiroketa klase horiek
eguaztenetan ematen dira, 18.00etatik
19.30ak arte infantilen kasuan, eta
19.00etatik 21.00ak arte helduenean.
Kontaktatzeko telefono zenbakiak 944261468 eta 639-266340 dira; edo baita
www.arkulariak.com helbidean. Klaseak
ikasturte osoa iraungo dute eta materialaantolakuntzak ipiniko du.

U

Areto-foballaren XV. ediziorako deialdia
stelehenean zabaldu
zuten Eibarko Kirol
Patronatoak antolatzen duen XV. foball-areto torneoan izena emateko epea eta
urriaren 10era arte iraungo du
zabalik. 1992an eta lehenago

A

jaiotakoek hartu ahal izango
dute parte bertan, hau da, 16
urtetik gorakoek eta, guztira
jota ere, 24 taldeen parte hartzean ipini da topea. Inskripzioa 107 eurokoa izango da.
Ligako Torneoan talde guz-

tiek euren artean jokatu beharko dute, denek denen aurka,
multzoen arabera banatuta.
Kopa, bestalde, fase bitan jokatuko da: lehena Gabonetan
intentsiboki jokatuko dena eta
bigarrena Liga amaitu eta ge-

ro. Partiduak Ipurua kiroldegian eta Unibertsitate Laboralean jokatuko dira eta Ligako
jardunaldiak urritik maiatzera
arte iraungo dute, Gabonetako
eta Aste Santuko atsedenaldiekin.

...eta kitto!/2008-IX-26
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Kirolez kirol
Bere semeak, Jon Bengoetxeak, 7 urte zituenetik dabil pelotari
entrenatzaile moduan Jose Mari Bengoetxea, hau da, 1987tik.
Beste kirol masiboen aurrean, pelota bizirik eusten ahalegintzen
da Eibarren eta, bide horretan, partidu batzuk Astelenan
jokatzeko aukera lortu dute Klub Deportibokoek.
Hala ere, pelotaren etorkizuna gure herrian ez da batere
itxaropentsua bere ustetan.

JOSE MARI BENGOETXEA

“Denborarekin pelota
amateurra desagertu
daiteke Eibarren”
- D e nb o r a l d i be r r i a h a s i z u t e n
joan d en as teb u ru an Eib ar ko
pelotariek. Nola egiten diozue
a u r r e de n b o r a l di be r r i ho n i ?
Aurten infantil, kadete, jubenil eta nagusien mailan (hemen
bikote bi) izango ditugu pelotariak. Bestalde, pelotari bat Lemoako taldera joan da lagata,
Bengoetxea bere mailan zegoen bakarra zelako. Barixakuan
hasi genuen txapelketa, eta
Etxaniz eta Egañak irabazi egin
zuten. Bihar beste bost bikotek
jokatuko dute eta ilusio handiarekin ikusten ditut nik. Lehen
lauren artean sartzen badira,
mailaz igoko lirateke eta hori
eurentzat ilusionagarria da.
- N o l a i k u s t e n di t uz u t a l d e k o
pelotariak?
Momentuan, euren mailaren
%70ean ikusten ditut. Abuztuan
geldirik egon dira eta, bueltan,
astean entrenamendu bi izan ditugu, martitzen eta barixakuetan. Denboraldi hasieran, gainera, eskuko arazoak izaten dituzte pelotariek. Izan ere, udan pelota egin gabe egotean, eskuak
bigundu egiten dira.
- A u r t e n A s t e l e n a f r o n t o ia n

a r i t z e k o a u k e r a i z a n g o d u z u e.
N o l a i k us t e n d u zu e ne u r r i h o r i h a r t u i za n a ?
15 hilabete pasa dira Astelena
frontoia zabaldu zutela. Ordutik
hona, bertan aritzeko aukera izateko lanean ibili gara. Udaberrian, partidu bakarreko hiru
jaialdi egiten laga ziguten bertan, bestela neurketa horiek inpugnatu egingo zigutela-eta
abar esanez. Astelenan jokatu
eta entrenatzea lortzeko borrokan gabiltza. Momentuz, Astelenan jaialdi bi jokatzeko aukera
lortu dugu, baina entrenamenduetarako ez digute laga. Ez dakit zein beldur daukaten. Frontoia erabiltzen dugunean, hartu
dugun bezala lagatzen dugu,
garbi-garbi. Beraz, egin beharko
duguna da Armeria Eskolan entrenatu eta Astelenan jokatu,
baina ez da berdina. Behin, neurri horrengatik haserre, Udalekoei esan nien ea zergatik eskubaloikoek ez duten Untzagan entrenatzen eta Ipuruan jokatzen.
- P e l o t a e sk o l a r e k i n e r e j a r r a i tzen duzue?
Bai, hori ere ipini dugu martxan jada. Monitorea aldatu du-

J o s e M a r i B e n g o e t xe a o r a i n d e l a h a m a r b a t u r t e , K i r o l S a r i e t a k o
p e l o t a a r l o ko s a r i a I ñ a k i A l d a z a b a l e n e s ku t i k j a s o z u e n e a n .

gu eta Jon Zubizarreta arituko
da lan honetan aurten. Ipuruako
kiroldegian martitzen eta eguenetan egoten dira, 17.00etatik
19.00etara, eta momentuz 20
ume dabiltza. Bestetik, nire
anaia eta ni Armeria Eskolan
ibiltzen gara urte batzuk gehiago dituzten 7-8 mutilekin.
- P el o ta esk ol an e to rk izun
o pa r o r i k du e n pe l o t a r i r e n ba t
i k u st e n d uz u?
Zaila dago; egian esan, oso
zaila. Hau desastre bat da. Azken urteotan pelotari onen bat
izan dugunean, normalean beste kirol batzuetan ere ona izaten
denez, kirol hauetan jarraitzea
erabakitzen du pelota lagata.
- Noiztik zabiltza pelota munduan murgilduta?
Gaztetan amateur moduan
hasi nintzen eta zortzi urtetan
profesional moduan jardun
nuen Mutriku, Ondarru eta Lekeitio inguruko enpresa batean.
Gero, pare bat urteko atsedena
hartu ostean, nire semeak 7 urte zituela, berarekin eta bere lagunekin entrenatzaile bezala
hasi nintzen. Hiru urte geroago,

infantil, kadete eta jubenilak entrenatzen hasi nintzen eta, horrela, orain arte.
- Hasi zinenetik hona, pelotan
ga uz a k a s k o a l da t u di r a ?
Bai. Lehen maila handiagoa
geneukan; izan ere, beste kirolek ez zizkiguten hainbeste
mutil kentzen orain egiten duten bezala. Kirol gutxiago zegoen lehen. Orain, kiroletarako
erraztasuna duen mutilen bat
badago, foballean edo eskubaloian jarduteko hartzen dute.
Arazoa ez da umeena, gurasoena baizik. Izan ere, pelotan
egiteko pelota giroa arnastu
behar du umeak etxean.
- No la ko o s as u n a d au k a p el otak Eibarr en?
Laguntasuna
badaukagu;
hau da, dirua badago. Frontoiak ere baditugu, baina monitore aldetik nahiko justuan gabiltza eta ume aldetik ere. Ondorioz, nik uste dut denborarekin pelota amateurra desagertu
egin daitekeela Eibarren; martxa honetan jarraitzen badu,
behintzat. Beste kirolek pelota
xurgatu egingo dute.

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Egink izun a: …eta kitto! Astekaria banatzea
E sk a e r a:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa
Iz e n a e m a t e k o d e i tu 9 4 3 2 0 0 9 1 8 te le f o n o ra
e d o p a s a t u g u re b u l e g o e t a t i k
...eta kitto!/2008-IX-26
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firin faraN
Laburrak
KI L O M E T R O AK -E RA K O
AUTOBUSA

Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren emanaldia
rriaren 3an, barixakua,
Euskadiko
Orkestra
Sinfonikoak kontzertua
emango du Eibarren, 20.30etan, Coliseo antzokian. Emanaldia Euskadiko Orkestrak
Abonu Denboralditik kanpora
burutzen duen ‘Orkestra Herrietan’ egitasmoaren barruan
kokatzen da eta, aurreikusita

U

duten programari begiratuta,
Jon Larraz biolontxeloak eta
Iker Sánchez zuzendariak jardungo dute.
Euskara-Kultura batzordeak
aditzera eman duenez, egun
horretarako emanaldirako sarrerak honez gero salgai ipini
dituzte. Nahi duenak kontzertu horretarako edo beste

emanaldiren baterako sarrerak erosteko aukera izango du
martitzenetan, ohiko martxari
jarraituta, Coliseoko lehiatila
20.00-etatik 21.30etara sarreren-salmentarako zabalduko dute-eta. Bestela, Servikutxa eta Kutxanet zerbitzuen
bitartez eskuratu daitezke
txartelak.

Abalorio ikastarorako izen-ematea zabalik
stelehenetik aurrera
…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatu duen
abalorioak egiten ikasteko kurtsoan izena emateko aukera
izango da. Pultserak, lepokoak,
belarritakoak eta bestelakoak
nola egiten diren irakatsiko du-

A

te ikastaroan, modu errazean
eta, jakina, euskal giro jatorrean. Fimoa, plastilinaren antzerako materiala lantzen ikasiko
dute ikastaroan parte hartzea
erabakitzen dutenek eta antolatzaileek edozeinek parte hartzeko moduko ikastaroa izan-

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA
l

KOROAK

l

ESKELAK

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

go dela azpimarratu dute, “ez
da aparteko trebetasunik edo
ezagutzarik behar”. Izena emateko epea urriaren 10era arte
egongo da zabalik, …eta kitto!-ko egoitzan (Urkizu, 11
solairuartea) edo 943200918
telefono zenbakian. Matrikulak
euro 2 balio du (elkarteko bazkideentzat eta Berbetan programako partaideentzat doan
izango da) eta plaza kopurua
mugatua da, 15 laguneko taldea osatuko da gehienez.
Urriaren 15ean hasiko da ikastaroa eta hasiera baten eguaztenetan izango dira klaseak,
baina parte hartzen duen jendearen premien arabera aldaketak egon daitezke.

l

HILARRIAK

l

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 20 10 95 Faxa: 943 20 25 64

San Andres
Gozotegia

Urriaren 5ean Iruran ospatuko
den Kilometroak jaialdira joateko autobusak antolatu dituzte …eta kitto! Euskara Elkarteak eta Juan Antonio Mogel
Ikastolako Gurasoen Elkarteak
elkarlanean. Txartelak honez
gero salgai daude, 9 eurotan,
…eta kitto!-ko bulegoan (Urkizu, 11 solairuartea). Egunean
bertan goizeko 09.30etan irtengo da autobusa Eibartik,
Egogaineko autobus geltokitik. Bueltatzeko autobusa, berriz, 19.30etan izango da.

ARGAZKI-LEHIAKETA
Caja Navarrak Enfocan II. Argazki Lehiaketa ipini du martxan, 2009. urteko egutegia
osatuko duten argazkiak aukeratzeko asmoarekin. Sari bakarra banatuko da: 3.000 euro
dirutan. Horrez gain, argazki
irabazlea egutegiaren azalean
erabiliko dute eta finalista geratzen diren beste 12 argazkiak, berriz, hilabete bakoitzari
dagokion orrian ipiniko dituzte. Aurtengo gaia “CAN-en elkarteak sortzen ditugu” izango
da. Betebeharreko baldintzak
eta bestelako informazio guztia www.can.es helbidean
kontsultatu daiteke. Lanak entregatzeko epea urriaren 17ra
arte egongo da zabalik.

KANTU TXAPELKETA
Irailaren 30era arte Euskal Kantu Txapelketaren 12. edizioan
izena emateko aukera izango
da. 16 urtetik gorakoek har
dezakete parte banaka, binaka
zein taldeka. Informazioa eskatzeko Euskal Kantuzaleen Elkartearekin harremanetan ipini
daiteke, 943593302 edo
645727765 (Ainhoa) telefono
zenbakietara deituta.

l

tartak
l enkarguak
etxera
Bidebarrieta 28
% 943 20 79 73

...eta kitto!/2008-IX-26
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Firin faran
Ikasten-ekoak urrian itzuliko dira
dako etenaldia eta gero, Ikasten-ekoek (Debabarrenako Esperientzia Eskola Ikasleen Elkartekoek) urrian ekingo diote ikasturteari eta honez gero hainbat
ekitaldi lotuta daukate. Sendabelarren Foroa-ri dagokionez,
urriaren 6an (astelehena) izango da lehenengo saioa,
16.00etatik 18.00etara Portalean. Egun horretarako aukeratu
dituzten landareak labanda eta

U
Gaba eta eguna
entia gitxiago, txosnak
be urrixago; sasoi baten
egunaz eta oin gabaz dabizela gaztiak...: Arratiak
be bajautxo ete darabiguz
ba? Aurreko ...eta kitto! baten 40 urtian andero ibilitxako Joxek zera ziñuan,
beraren ustian Arrateko jaixak ez dirala hainbeste aldatu lehendik hona. Joxe
baiño antxiñagoko dokumentuetan bizpera egunetik jentia ”lotan” elizan gelditzen zala irakortzen da,
baiña, itxuria, orduan be
dan-danak hain zuzenak be
apenas ziran, ze neskak eta
mutillak alde banatan derrigortu arren, azkenera elizia
itxi eta bertan gelditzia debekatu ein zan, bihar ez diranak gertatzen dirala eta.
Horren ezbaiaren erdixan, guk zer esango dogu
ba, dantzarixak garanetik?
Guretako merezi dau, jakiña, aldez aurretik indar
guztiak gastau barik, jaixa
egun argiz disfrutatzia. Gabaz katu guztiak dira baltzillunak, eta gabeko jaixak be
bata bestiaren traza haundixa hartzen amaitzen dabe. Biharbada, egunaz
errezagua suertauko jatzu
musika-usaiñ eta giro diferentiak topatzia batetik
bestera. Eibarko gaztiak badaki: Arrate egun bizperetan Lekeitxixoko antzarretara mahoi jantzitxa juango
dira, eta Arrate egunaren
bixamonian Zarautzera, Eibarren ipintzen ez ditxuen
“basarritxar” erropiakiñ,
Euskal Jaira.
Gaba eta eguna. Okerrena da egunez hain gustora
ibilitxa, illuntzerako trabau
eta erretirau ezinda ibiltzen
garala sarri, horixe da koskia! Arrate eguna holakotxia da guretako, goizian
ekiñ eta gabian amaitzerik
nahi izaten ez dugun jaixa.

J

O ie r A ra o la z a
E nr ik e I z a gi rr e

...eta kitto!/2008-IX-26

milorria dira. Bestalde, apirilean
hasi zen nekazaritza ekologikoaren jarraipena izango den kurtsoa urriaren 2an hasi eta 9an,
16an eta 23an jarraituko du, ordutegi bitan (10.30etatik
13.30etara edo 16.00etatik
19.00etara). Klaseak Portalean
izango dira, baina ikastaroak lehenengo zatiari jarraituko dionez, ez dute izen-emate berririk onartuko, tokiren bat libre
geratu ezean. Urriaren 9rako,

Lau ikastaro eta irteera bat prestatu dut e ikast urtearen ha sierar ako.

berriz, Irungo Oiaso Museora
irteera antolatu dute.
A rt e an t r e b a t z e n
Bestalde, Espainiako margolaritzan trebatu nahi duenarentzat, urriaren 14an, 21ean eta
28an horretarako aukera izango da, Portalean 10.00etatik
11.30etara emango den ikastaroan (aldez aurretik izena
eman behar da). Eta, artearekin
jarraituz, urriaren 16an arkitektura erromanikoa aztertuko du
Cristina Ayusok, urriaren 23an
margolaritza erromanikoari buruzko azalpenaka emango ditu
eta urriaren 30ean eliza erromaniko bat ikusteko irteera
egingo dute (Helduen Irakaskuntzarako Zentruan, goizez).
Urriko
programazioarekin
amaitzeko, Kaleetan Kantuz-eko
entseguak urriaren 9an eta 23an
(eguena) izango dira, 1.30etan
San Andres elizako lokaletan.
Kantuan jarduteko irteera, berriz, urriaren 11n izango da,
19.30etan Untzagatik abiatuta.

Armagintzaren Museoaren irudia aukeratuta
ibarko Armagintzaren Museoaren irudia
izango dena aukeratzeko asmoarekin, ‘Armagintza Museoaren merchandising-a diseinatzeko lehiaketa’ antolatu zuten museoko
arduradunek eta aurreko barixakuan eman zituzten ezagutzera lehiaketako irabazleen izenak:
Amaia Ajuriagerrak, Joseba Aranzabalek eta Mikel Treviñok osatutako hirukotearen diseinuak
eskuratu du lehenengo saria, ‘Damaskinatzaileraren bola’ izeneko lanarekin. Beste saria Nestor
Pérez Valenciagarentzat izan da, ‘Revolver book’
lanerangatik. Sari bakoitza 360 eurokoa da eta
lehiaketan parte hartzeko betebeharrekoetan
bost sari banatzea aurreikusita bazegoen ere,
epaimahaia osatu duten Nerea Alustiza, Maider

E

Alberdi, Iñaki Larreina eta Marina Barrenak sari
bi baino ez banatzea erabaki dute.

Jubilatuendako informatika
iztu jubilatuen koordinakundeak aurtengo 4. hiruhilabetekoari dagozkion informatika ikastaroak
prest dauzka. Ikastaroak urriaren 13an hasi eta abenduaren
5ean amaituko dira eta Untzaga jubilatu etxeko zibergelan
emango dituzte klaseak, Jose-

B

ba García irakaslearekin. Izena
ematen dutenek, honako gaiak
lantzeko aukera izango dute:
informatikara sarrera (A eta B,
25 ordu, 17.30etatik 20.00etara), internet (25 ordu, 10.30etatik 13.00etara), Power Point
eta argazkilaritza (20 ordu,
10.30etatik 13.00etara), Excel-

Word (20 ordu, 17.30etatik
20.00etara) eta ordenagailu bidezko bideoa (20 ordu,
10.30etatik 13.00etara). Informazio gehiago nahi izanez gero, 943701921 telefono zenbakira deitu daiteke edo,
nahiago izanez gero, zuzenean
jubilatu etxean galdetu.
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‘Familiak ere kontatzen
du’ programaren barruan,
Portaleko umeen
liburutegian Maite Franko
ipuin-kontalaria egongo
da zapatuan, hilaren
27an, 18.00etan ‘Agur,
beldur!’ lanarekin. Beldur
eta misteriozko ipuinek
tentsioan jarriko dituzte
umeak, baina kutsu umoretsuarekin.

Kantabriako Etxekoen jaia
U rte r o k o m o d u a n , K a n t a b r i a k o E t x e k o e k e u r e n z a i n d a r i a d e n
B ie n A p a r e c i d a a m a b i r j i n a r e n o m e n e z k o j a i a o s p a t u k o d u t e .
Irailaren 13an hainbat txapelketa jokatu eta sardina-jana egin zuten, baina ekitaldi gehienak bihar eta etzi izango dira: zapatuan,
20.30etan Kantabriako La Esperanza de Requejo abesbatzak
emanaldia eskainiko du Ipuruako San Pio X.a elizan eta domekan,
berriz, eguerdiko mezaren eta piskolabisaren ondoren, Kantabriako Etxeko bazkide, senide eta lagunek elkarrekin bazkalduko
dute 14.30etatik aurrera Arrate Hotelean.

Eloy Arenasen azken lana Coliseoan
Pentación antzerki taldearen eskutik eta Eloy Arenasen jatorrizko
testuarekin, urriaren 17an, 20.00etan ‘Mujer busca hombre (que
aún no existe)’ antzezlana Coliseo antzokian ikusteko aukera izango da. Bikote-harremanak ardatz duen lanean, besteak beste,
Andoni Ferreñok, Diana Lázarok, Roser Pujolek eta Oscar Ladoirek hartuko dute parte. Antzezlan honekin abiatuko da Coliseo
antzokiko antzerki-denboraldia. Izan ere, Udaleko Kultura batzordeak hilero antzezlan biren emanaldiak antolatzeko asmoa du,
bata publiko helduarentzat eta bestea, berriz, umeentzat.

Erakusketa berria Topalekuan
G a u r a r r a t s a l de a n , 1 9 . 0 0 e t a n e r a k us k e t a i na u gu r a t uk o d ut e
Iratxe Garitag oitiak eta M aria Romer o k To pal eku an , Arr ate
Ku l tu r E lk art ea r e n er a k u s ke t a a r etoan. Urriaren 5era arte zabalik egongo den erakusketa ohiko ordutegian ikusi ahal izango da:
astegunetan, 19.00etatik 21.00etara eta zapatu eta jai-egunetan
12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

MAITE FRANCO, IPUIN-KONTALARIA:
“Ipuinak sonorizatu
egiten ditugu”
- ‘Agur, beldur!’ izenburupean, Eibarrera zatoz zapatuan
umeei ipuina kontatzera. Baina, zertan datza ‘Agur, beld ur ! ’ ho r r e k ?
Nire kasuan, saioak ez dira
ipuin batekoak izaten, hiruzpalau ipunek osatzen dute saio
bakoitza gehienetan. Izenburuena, gehienetan, programatzaileen eskaerarengatik izaten
da, eta nik, borobiltzeagatik,
izenburu hori ipini diot. Saioa 6
eta 8 urte bitarteko umeentzat
izango da, eta beldur eta misteriozko ipuinak kontatuko ditut,
baina ez dira izutzekoak izango.
Hau da, tentsioa izango dute
eta amaiera barregarria.
- Nola egiten duzu umeak
geldi-geldi zuk esaten duzuna entzuten egoteko?
Interesa piztu behar duzu
nolabait. Funtzionatzen duten
gaiak erabili behar dira. Umeei,
adibidez, beldurrezko ipuin bat
kontatuko diezula esaten diezunean, ‘ttak’, arreta erabatekoa da. Helduei sexu ipuin bat
kontatzea bezala edo haur txikiei animaliaren batena. Ez ditut beldurrezko ipuinak kontatuko bakarrik; genero ezberdinekin umeak ez dira aspertzen.
- A n t ze r k i l a r i a z a r a ba i t a e r e ;
ho rr ek i puina k ko nt at zek o
orduan laguntzen dizu?
Asko laguntzen du. Publiko
baten aurrean ari zara eta interpretazioa dexente lantzen duzu. Askotan, gainera, publikoarekin antzezten dut baita ere,
hau da, eurek nik esandakoa
egiten dute, bakoitzak pertsonaia bat hartu eta bere papera
egin. Beraz, nahiz eta beti dra-

matizazioa ez erabili, antzeztea
nahiko lotuta dago ipuin kontalaritzarekin.
- I pu i n a k o n t a t z e k o o r du a n
z ur e a h o t s a s o i l i k e do be s t e la ko elem en tu ak er e erab iltzen dituzu?
Normalean gorputza eta
ahotsa erabiltzen ditut, baina
tarteka objektu batzuk, asmakizunak, kantak, aho-korapiloak… ere. Ahozkotasuna orokorrean.
- Idazle eta gidoilaria ere bazara. Umeei kontatzen dizk i e z un i p u i n a k z u k s o r t u t a k oa k d ir a?
Batzuk bai eta beste batzuk
ez. Gehienbat liburutegietatik
deitzen digutenez, orokorrean,
gaur egun ipuin kontalariek
hartzen dugun bidea amua izatea da, haurrak erakarri eta liburuetara hurbiltzeko. Hari horri jarraituz, ni saiatzen naiz argitaratu berri den ipuin bat tartekatzen. Gainera, sortzeko
denborarik ere ia ez dugu izaten, nahiz eta zerbait berria
egiten beti saiatu. Gauzak nola
kontatzen dugun moduan ere
sormen zati handi bat dago,
lan ikaragarria da. Ipuina erabat
zure egiten baduzu, hainbeste
aldatzen da beste bat dirudiela
askotan. Nolabait esateagatik,
sonorizatu egiten dugu ipuina.
- Kritiko gogorrak dira umeak? Edo egiazkoak gehiago?
Gogorrak baino, gardenak
dira. Zentzu horretan, behintzat, ez dute gezurrik esaten,
oso egiazkoak izaten dira. Alde
horretatik, berehala dakizu
kontatzen ari zaren ipuinaren
gainean interesa duten edo ez.
...eta kitto!/2008-IX-26
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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

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: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. 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.

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

HODEIAK UGARITZEN

ZAPATUAN hodeiak nagusituko dira, baina
kostaldean nahiko garbi agertuko da zerua.
Hala ere, egunean zehar hodeiak ugaritzen
joango dira eta euria egin dezake.
Tenperatura piska bat igoko da. DOMEKAN
hodeiak ugariagoak izango dira eta euria
egiteko aukera handiagoa izango da.
Tenperaturan ez da aldaketarik espero.
...eta kitto!/2008-IX-26
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zapatua
SENTSIBILIZAZIO
JARDUNALDIA
12.00etatik aurrera..- Eibarko Elkarkidetza Mahaiak antolatutako sentsibilizazio jardunaldia: ‘Zer egiten dihardugu urarekin?’. Ortzadarra.
Umeendako jolasak. 1 3 . 3 0 . Munduko janariak. 1 8 . 3 0 . Umeendako jolasak. Black
Percussion (Afrika) taldearen
emanaldia. Egun osoan, erakusketa. Untzagan.

IPUIN KONTALARIA
18.00.- ‘Agur, beldur!’, Maite Franko ipuin kontalariaren
saioa. Umeen liburutegian
(Portalean).

BIEN APARECIDA JAIAK

28

domeka

29

astelehena

ALDERDI EGUNA

SAN MIGUEL JAIAK

08.45.- Forondan ospatuko
den Alderdi Egunera joateko
autobusaren irteera (Egogaineko autobus geltokitik).
09.00etan Bidebarrietan (Etesa parean).

11.00.- Meza nagusia, abesbatzak eta txistulariek lagunduta. 1 2 . 0 0 . - Hamarretakoa
eta umeendako jolasak.
1 4 . 0 0 . - Lagunarteko bazkaria, Usartza Txistulari Taldearekin. Aginaga auzoan.

SAN MIGUEL JAIAK
11.00.Meza
nagusia.
1 2 . 0 0 . - Zerutxu dantza taldearen emanaldia. 1 4 . 0 0 . Paella-jana herrikoia, trikitilariek alaituta. 1 8 . 0 0 . - Kanpaiiraulketa eta jaien hasierako
txupinazoa. Aginaga auzoan.

BIEN APARECIDA JAIAK
12.00.- Meza. 1 3 . 0 0 . - Piskolabisa. 1 4 . 3 0 . - Lagunarteko
bazkaria. Arrate hotelean.

20.30.- Kantabriako La Esperanza de Requejo abesbatzaren emanaldia. San Pio X.a
parrokian.

30

martitzena
SENTSIBILIZAZIO
JARDUNALDIA
19.00.- Eibarko Elkarkidetza
Mahaiak antolatuta, ‘Uraren
ametsa’
dokumentalaren
proiekzioa, Unesco Etxea erakundeko Ruth Fernándezen
aurkezpenarekin. Portalean.

B i e n A p are c i d a j a i a k.

Ikastaroak eta izen-emateak
Ab a l o r io a k e gi t e n i ka s te k o
i k a s t a ro a
Non eta noiz: urriak 15etik aurrera, 19.00etan (4 eguneko
iraupena), …eta kitto! Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea). Prezioa: euro 2 (bazkide eta Berbetan-eko kideentzat doan). Izen-ematea eta informazioa: irailaren 29tik
urriaren 10era arte, …eta kitto!-n (943200918).
Argazkilaritza digitala (lehen urratsak)
Non eta noiz: urriaren 13tik aurrera, astelehen eta eguaztenetan, 19.00etatik 21.30etara. Prezioa: 49 euro Eibarren
erroldatuta daudenenentzat eta 65 euro gainontzekoentzat. Izen-emateak eta informazioa: irailaren 22tik urriaren
8ra Pegoran.
Argazkilaritza digitala (hobekuntza)
Non eta noiz: urriaren 14tik aurrera, martitzen eta eguene-

tan, 19.00etatik 21.30etara. Prezioa: 49 euro Eibarren
erroldatuta daudenenentzat eta 65 euro gainontzekoentzat. Izen-emateak eta informazioa: irailaren 22tik urriaren
8ra Pegoran.
Espainiako margolaritza bikainena ikastaroa
Non eta noiz: urriaren 14tik aurrera, astelehen eta eguaztenetan, 10.00-etatik 11.30etara Musika Eskolan. Prezioa: 28
euro Eibarren erroldatuta daudenenentzat eta 45 euro gainontzekoentzat. Izena emateko epea: irailaren 15etik urriaren 8ra arte. Pegoran.
Musika-gela: musikaz jakin eta gozatu
Non eta noiz: urriaren 13tik aurrera, astelehenetan,
19.00etatik 20.30etara Musika Eskolan. Prezioa: 28 euro Eibarren erroldatuta daudenenentzat eta 45 euro gainontzekoentzat. Izena emateko epea: urriaren 8ra arte. Pegoran.

Dirulaguntzak
Umeak Eskolara 2008-2009
Onuradunak: 1993ko urtarrilaren 1etik 2002ko
abenduaren 31a bitartean jaiotakoak. Zenbatekoa:
60’10 euro. Eskaerak egiteko epea: abenduaren
1era arte. Informazioa eta eskaerak: Pegoran.

Dirulaguntzak ikasleei 2008
Onuradunak: 1983ko urtarrilaren 1etik 1992ko abenduaren 31a bitartean jaiotakoak. Eskaerak egiteko epea: a b e n d u a r e n 1 e r a a r t e . Informazioa eta eskaerak: Pegoran.
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agendA
erakusketak
Irailaren 28ra arte
Klub Deportiboko
Argazki Taldekoen
argazki erakusketa.
Po r t a lea n .
Irailaren 30era arte
Argazki erakusketak:
Quincey. El Ambigún.
J. F. Loroño. Deporren.
Vicente Eizagaetxeberria.
Portalea tabernan

farmaziak

...eta musu
bat zuretako

26, barixakua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
27, zapatua
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
28, domeka
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
29, astelehena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
30, martitzena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
1, eguaztena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
2, eguena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
3, barixakua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

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.

Urriaren 5era arte
Iratxe Garitagoitia
eta Maria Romeroren
margo erakusketa.
Topal ek uan.

Zorionak, MAIDER eta KEPA Simon. Famelixaren
eta lagun guztien partez. Muxu potxolos!

Zorionak, UNAI,
gaur urte bi betetzen
dittuzulako. Besarkada
bat famelixaren partez.

lehiaketak
XIX. T. Etxebarria Sariak
Eskaerak egiteko epea:
u rri are n 7ra a rte .
Informazioa eta lanak
entregatzea: Bic Gipuzkoa
Berrilan.
VIII. Juan San Martin
beka
Ikerketa-esparruak: artea
eta mendizaletasuna.
Eskaerak egiteko epea:
urri aren 1 0e ra a rte .
Informazioa: Pegoran
eta Portalean.

hildakoak

Zorionak hillaren 15ian
jaixo zan MAIALEN Salaberria
Goikoetxea Eibarko izartxo
barrixari. Famelixaren
partez.

Asier Errasti Eibarko IX.
Laburmetraia Jaialdia.
Lanak aurkezteko epea:
urri are n 11 ra ar te .
Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.
Indalezio Ojanguren XXI.
Argazki Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea:
urri are n 13 ra ar te .
Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

- Maria Milikua Zabaleta.
84 urte. 2008-IX-20.
- Martina Briongos Sendino.
83 urte. 2008-IX-21.
- Mª Antonia Dávila Cabezas.
70 urte. 2008-IX-24.

Zorionak, BEñat eta LARRAITZ, bixar eta etzi
zortzi eta sei urte betetzen dittuzuelako.
Muxu haundi bana famelixa guztiaren partez.

denborapasak
Zorionak, MALEN,
astelehenian bost urte
egingo dittuzulako. Muxu
bat famelixaren partez.

Sanandresak 2008
kartel lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea:
urri are n 23 ra ar te .
Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

5 4 3
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4
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sarreren salmenta (Coliseo)
Sal gai
MUSIKA: E u s k a d i k o O r k e s t r a S i n f o n i k o a. Urriak 3, 20.30etan.
La ster sal gai
MUSIKA: A i n t z i ro c k. Urriak 25, 19.00etan / C h a n t a g e (Britania Handia).
Urriak 27, 20.30etan / A u d i t e (Finlandia). Urriak 28, 20.30etan /
C o r Am i c s d e l a U n i o (Katalunia). Azaroak 1, 20.30etan /
V d o c h n o v e n i j e. Azaroak 2, 20.30etan.
ANTZERKIA: ‘ H a u r k a b a re t a ’. Urriak 11, 18.00etan /
‘M u j e r b u s c a h om b r e q ue aú n n o e x i s t e ’. Urriak 17, 20.00etan.
ZINEA: ‘P o z o s d e a m b i c i ó n ’. Urriak 7, 21.30etan /
‘E n e l v al l e d e E l a h’. Urriak 14, 21.30etan /
‘ C a s u a l d a y ’. Urriak 21, 21.30etan.

2
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3
2
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jaiotakoak

Ani-Ximena Victoria De la Cruz. 2008-IX-10.
Markel Hernández Cordón. 2008-IX-11.
Maialen Salaberria Goikoetxea. 2008-IX-15.
Alexandra Díaz Castro. 2008-IX-17.

6
5
E a as ma tz e n du zu n
S UDOKU h on ekin .

4

zinemazinemazine
untzaga
“Wanted”

ZUZENDARIA: Timur Bekmambetov
PERTSONAIAK: James McAvoy,
Morgan Freeman, Angelina Jolie,
Terence Stamp...
Wes-ek ezertarako ez duela balio dio
mundu guztiak. Bere aita hiltzen dutenean
ezagutuko du Fox-ek. Indar izugarria
eta azkarra dela benetan erakutsiko dio
eta elkarte sekretu batean sartuko da.
Baina hor ere badago sekreturik

...eta kitto!/2008-IX-26

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Pisua behar da alokairuan. Tel. 662092613.
l Bustindui kalean pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea eta komuna. Ganbararekin. Berriztuta. Bizitzera sartzeko moduan. Dena kanpora begira. Tel. 654971292.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.
l Eibarren hiru edo lau logelako pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 638-230954 edo
669-806170.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 666-747139.
l Amañako erdigunean pisua alokagai. Logela bi, egongela, sukaldea, komuna eta
terraza. Kalefakzio zentrala. Tel. 607310266 edo 635-700904.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igogailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Eibarren lagun bat behar da pisua konpartitzeko. Tel. 646-114550.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. Ganbararekin. 40 m2. Igogailua. Dena berriztuta. 25.000.000 pta. Tel. 651-678454 edo
943-254117.

LOKALAK

l Plaza biko garaje itxia salgai Urkizu-Ba-

rakaldo inguruan. Tel. 648-002553.
Lokala alokagai Otaola etorbidean.
60 m2. Tel. 635-734261.
l Karmen kalean 15m2ko garaje itxia salgai. Tel. 659-777301.
l Legarren garaje itxia salgai. Tel. 685726213
l Garaje plaza alokagai Urkizuko dorreetan. Tel. 609-453946. Juan Mari.
l Eibarko Injeniaritza enpresa batek 100
m2ko lokala erosiko luke. Auto sarbidea
beharrezkoa. Tel. 605-771570.
l

AUTOAK

Alfa Romeo GT 1.8i Impression 140cv
salgai. 2005ekoa. Beltza. 17”ko llantak.
30.000 km. Egoera onean. 14.000 euro.
Tel. 687-501783.

l

SALEROSKETAK

Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bikoa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637528992.
l Txikipark-eko jolastokia salgai. Oso
merke eta egoera onean. Eskolentzako
aproposa. Tel. 622-298388.
l Yamaha 431d gitarra salgai. Seymour
Duncan pastillak, estutxea... 350 euro
Tel. 665-732640.
l X-Box kontsola (jokoekin) erosiko nuke.
Tel. 676-556739. Iñaki.
l Antxintxika egiteko makina salgai. Tel.
656-789221.
l

BESTELAKOAK

aurkitu zen hilaren 22an Toribio Etxebarria kalean. Jabeak arratsaldez
deitu dezake. Tel. 943-206672.

l Brotxea

...eta kitto!/2008-IX-26

LANA

l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Arratsaldez edo gauez. Tel.
943-031081 edo 654-908141. Araceli.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta Mendaron gauak egiteko. Tel.
686-053488 edo 943-174337.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 635354805.
l Neska euskalduna eskaintzen da umeak
eskolara eramateko. Tel. 943-127214. Janire.
l Neska behar da umeak eskolara eramateko. 07.30etatik 09.30etara. Autoarekin.
Tel. 646-668659.
l Erizain laguntzailea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 610-936839.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 646-048823.
l Odontologoa behar da hortz-klinika batean. Eibar-Debarako. Tel. 675-709707.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 639505373. Magdalena.
l Emakumea eskaintzen da umeak eta
nagusiak zaindu edo etxeko lanetarako.
Tel. 662-092613. Rachida.
l Frantses eta ingeles irakasleak behar
dira enpresetan klaseak emateko. Tel.
670-793312.
l Pertsona arduratsua behar da umea eskolara eramateko. 08.00etatik 10.00etara. Tel. 645-306587.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa edo interna. Tel. 638907727 edo 608-936643.
l Emakumea eskaintzen da martitzen eta
eguen goizetan lan egiteko. Tel. 616509360.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak eta
umeak zaintzeko. Tel. 616-690415.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
660-888240.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-397348.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta ostalaritzan lan egiteko.
Tel. 659-842752.
l Euskarazko klase partikularrak ematen
dira. Tel. 639-585835.
l Koskor tabernak kamarera/o behar du
jornada osorako. Tel. 653-019962.
l Lizentziatuak klase partikularrak ematen ditu maila guztietan. Talde txikiak eta
prezio onean. Tel. 943-121898.
l Neska euskalduna behar da arratsaldez
umeak zaintzeko. Deitu 20.00etatik aurrera. Tel. 943-121499.

eskaintzen da asteburuetan tabernan lan egiteko. Tel. 644-496152. Veronica.
l Zubi-Gainen kamarera/o behar da. Tel.
943-254060.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Externa.
Tel. 669-806170.
l Emakumea eskaintzen da ume eta nagusiak zaindu. Externa. Esperientziarekin.
Tel. 626-435195 edo 630-764528.
l Pertsona arduratsua behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 605772606.
l Gizona eskaintzen da banatzaile, igeltsero edo lorazain lanerako. Tel. 650513412.
l Emakumea eskaintzen da ume eta nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Edozein ordutegi. Tel. 659-194189.
l Emakumea eskaintzen da gaixoak zaintzeko. Esperientziarekin. Interna edo externa. Tel. 646-207271.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. 9.00etatik
16.00etara. Tel. 638-437901.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 659126852.
l Neska behar da nagusiak zaintzeko interna moduan. Tel. 943-121455.
l Gizona eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 679-912841.
l Emakumea eskaintzen da ume eta nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 648-724168.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-465940
edo 943-254087.
l Musika ikastaro berriak lau urtetik aurrera, irailaren 16tik aurrera Txikiriokale
1en. Tel. 670-472648. Maria.
l Neska eskaintzen da egunez nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 645702766.
l Neska eskaintzen da 20.00etatik aurrera ume eta nagusiak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 628-789789.
l Gizonezkoa eskaintzen da C+E eta ADR
kamioiak gidatzeko baimenarekin. Tel.
617-520510.
l Mutila eskaintzen da edozein garbiketa
lanetarako. Tel. 627-739272.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
ume eta nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 622-634860.
l Gizon arduratsua eskaintzen da edozein lanerako. Edozein momentutik aurrera. Tel. 627-276995.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska

ANIMALIAK
l Setter

arrazako
txakur zuria galdu
da. Ikusi baduzue,
deitu mesedez.
Eskertuko da. Tel.
605-755916.

Sei txakur-kume oparitzen dira (Gorbeia arrazako ardi-txakurra). Tel. 943203205.

l

l Neska eskaintzen da ume eta nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 638338816.
l Baxujole eta bateria behar da euskaraz
proiektu berrirako. www.myspace.com
/nineu proiektua. Tel. 665-732640. Aitor.
l Pertsona behar da garbiketa lanetarako. Autoarekin. Tel. 679-950907.
l Mutila eskaintzen da baserriko lanak
egiteko. Tel. 663-159751.
l Mutila eskaintzen da ostalaritzan, eraikuntzan edo lorazaintzan lan egiteko. Tel.
689-144723.
l Mutila eskaintzen da lantegian, banaketan edo beste edozein lanetarako. Tel.
638-344377.
l Neska eskaintzen da gauez eta asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 671972733.
l Neska behar da arratsaldez umea zaindu eta etxeko lanetarako. Euskaraz jakitea beharrezkoa. Tel. 629-267277. Maite.
l Kamarera behar da, autoarekin. Tel.
679-950907.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
lan egiteko. Tel. 645-007388.
l Ileapaintzailea behar da. Tel. 943254512.
l Emakumea behar da 09.00etatik
13.00etara umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 669-577005.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 677860971.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 608-897639. Brasi.
l Neska eskaintzen da arratsaldez eta asteburuetan edozein lanerako. Tel. 686127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 696651591.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Interna edo externa. Tel. 638-233739.
l Magisteritzan diplomatuak klase partikularrak emango lituzke LH eta DBHko 1.
eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
etxeetan lan egiteko. Tel. 665-726288.
l Gizona eskaintzen da peoi edo garbiketa lanak egiteko. Tel. 659-069693.
l Emakumea eskaintzen da interna moduan etxean lan egiteko. Tel. 695-639296.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 943-029329 edo 675-126079.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa. Tel. 943-029329 edo
685-711629.
l Spinning monitorea behar da UGAN
Klub gimnasioan. Tel. 943-820452.

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

Iragarkiak ipintzeko:
943-200918 (Marisol).

e i b a r t a r re n
i r r i b a r re a
pizten

Inplantologia eta Estetika

Bista Eder Hortz Klinika
bista eder, 19 - behea
943 70 00 82 / 943 20 84 75

