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

ENPARAU.- Lagun hurkoa. Besteak, gainerakoak. “Gura izan norberan buruari bezela enparauari, Ebanjelixua”. “Bizirik urten ezkero, diruak eta enparauak ez detse ardura”.
ENPARAU KO.- Enparau. Normalean pluralean erabiltzen da. “Norbera ondo ibilli ezkero, enparaukuegaittik ardura ez”.

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

Bada egia bat erderatua izan dana, lehenengo
ingelesera eta gero gaztelaniara, non gertatu
diren gauza batzuk kontatu egin direnak. Gazte
baten bizitza da, lama zela (TT i be t), eta inbasoreak preso egin eta 30 urtez giltzaperatu egin
zuten. Bere bihotz gidariak gertatutakoa kontatzera bultzatu eta hor dugu egia, irakurleen borobilan. Izena “S u a el u r ax pe an ” du eta b a r k am ena eta mis erikor d i a (Gure Budha) aldarrikatzen du.
Hori bai, dudarik ez egoteko, egia ozen dio:
Tibet libre! Independentzia! Askatasuna! Hiru
aldiz, gutxienez. Gauzak izan diren bezela, horrela, kontatuko ditu, kontatu ditu, eta izango
dira. Hala Bedi.

eskutitzak

honetako balantzea egitean, baina, jazoera larriekin aurkitu gara: Barañain eta Algortako bortxaketen izaera bortitza; Algortan, Bilbon, Donostian? izandakoak; Urruña, Gasteiz eta Bilbon
eraildako emakumeak? eta beste dozenaka eraso, publiko egin ez direnak.
Horregatik, Euskal Herriko bilgune feministak
beharrezkotzat jo dugu b a ri x a ku h on et a n k on tz en tr az io b ater ako d eia ld ia egitea. A rra sa ten
izango da M aritxu Kajoietan, b a r i x a k u a n, arratsaldeko 19.00etan, Herriko Plazan.
Dei egin nahi diogu emakumeei eta jendarte
osoari elkarretaratze horretan gurekin batera
parte har dezaten. Guztion ardura da eraso sexistekin amaitzea.
E us k al H e r r i k o B il g u n e F e m i n is t a

A i t o r O t a d u y E i z a g a e t x eb e r r i a

ERASO SEXISTEI ERANTZUN!

Urteak daramatzagu udako jaietan eraso sexisten aurkako eta emakumeon parte hartzea
sustatzeko kanpainak burutzen.
Ekimen hauen xedea, jai guneetan ematen
diren erasoei aurre egin eta festa batzordeei
prebentziorako neurriak ematean datza. Uda

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Eraso bikain batek garaipen batzuk ekar ditzake; defentsa
bikain batek, ordea, garaipen asko. Eta jokalariei begira,
batek liderra izan nahi badu, berekoia izan behar du derrigorrez; nire lana berekoikeria hori bideratzea izango da”
(Dusko Ivanovic, saskibaloi entrenatzailea)

“Pobreziaren esparruan, arlo ekonomikoari dagokionari
erreparatzen diogu batez ere; baina badago beste bat, gero eta hedatuago dagoena, giza heriotza deitutakoa: ezer
ez izatea inorendako, inor ez edukitzea... gogorra da oso”
(Joserra Trebiño, Cáritas-eko ordezkaria)

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-X-3
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Danon ahotan
Bariantearen 3. fasea onartu du Diputazioak
ipuzkoako Foru Aldundiak aurreko astean
onartu zuen Eibarko
bariantearen 3. faseko lanen inguruko proiektua eta, horri esker, N-634 errepideari egindako saihesbidea amaitzeko bidea zabaldu da. Luzaroan itxaron zaio Diputazioaren erabakiari, hori barik bariantea behinbetiko amaitzeko lanean hasterik ez dago-eta. Errepide zati
bat Bizkaian egongo denez,
hango Foru Aldundiak ere
onartu behar izan du proiektua.
Lanak datorren urtean hasiko
dira eta 25 hilabeteko epean
amaituta egotea espero dute.
Bariantearen lehenengo zatia 1993. urtean zabaldu zen
eta handik urte bira ipini zuten
martxan bigarrena, baina hirugarren zatia martxan ipini ezean, gaur egungo ibilbidearekin
ezin daiteke Eibarren sartzea
saihestu.

G
Aukeratzeko
eskubideak
uzenbideak gaur egun
bizitzan aukera asko
egiteko
eskubidea
ahalbideratzen digu, duela
ehun urte pentsa ezinak.
Aukera horietako asko zientziaren garapenaren eskutik
etorri dira, beste batzuk gizartearen eta zuzenbidearen
beraren bilakaeratik. Adibidez, egun emakume batek
erabaki dezake haurdunaldia aurrera eraman ala ez,
Kode Penalean abortua zenbait kasutan ez da zigortzen
eta Espainiako Gobernuak
aurreikusita dauka abortua
ahalbideratzen duen lege
berri bat bultzatzea. Era berean, hiltzeko aukera ere jaso egingo da, seguraski, gutxi barru, orondatezko heriotza zenbait kasutan arautu
egingo delako.
Zailagoa zirudien beste
honek, baina egun lortu da
sexua aukeratu ahal izatea.
Erregistro Zibilean gizon
edo emakume moduan inskribatuta dagoenak eskubidea dauka bere sexu zibila
aldatzeko, aurretik sexu fisikoa aldatu badu.
Aukeratzeko gai gehiago
aitortuta dauzkagu: ezkontideaz banatzeko ahalbidea,
eta baita ere erlijioa aukeratzeko edo ez aukeratzeko
eskubidea. Are gehiago,
elizatik ateratzea aukeratzea
ere badago.
Besteak beste, ordea, aukera bat dugu debekatuta,
alegia, nazionalitatea aukeratzea: Espainiako lurraldean jaiotakoak nazionalitate
espainola daukate, bere gurasoetako bat behintzat espainola bada, eta ez daukate nazionalitate espainiarra
gurasoetako bat behintzat
espainola ez bada. Ez daukat ikusmen nahikorik ehun
urte barru zer izango den
iragartzeko, baina, zinez,
gustora kilikatuko nuke aukera honen bilakaera.

Z

El e n a L a ka
(ABOKATUA )

...eta kitto!/2008-X-3

A r r a j o l a t i k S a n L o r e n t zo r a
Bariantearen hirugarren zatia
Arrajola aldean hasiko da eta
gaur egun Legarre aldean dagoen irteerarekin lotura modukoa egingo dute. Inguru horre-

tan hasiko dute errepide zati
berria eraikitzen, baina Legarrerako sarbide-irteerari eutsiko
diote, azpitik pasabidea eginda. Handik abiatuta, barianteak
Amañarako norantza hartuko
du, 82 metro luzeko zubitik eta
han 19 metro luzeko beste zubi batekin bat egingo du. N634 errepidearen ibilbide berritik Amañara sarbidea egongo
dela aurreratu dute. Saihesbidea amaitzean, Amaña auzoa
tunel bi igarota zeharkatuko
dute gidariek. Lehenengo tunela Bilboko norantzan egongo
da eta 245 metro luze izango
du eta bigarrenak, Katillu tunelak, 185 metroko luzeera izango du. Bien arteko ibilbidea estali bariko errepidean egingo

da (70 metro). Amañatik irtenda eta Bizkaian sartuta, trenbide eta erreka gainetik jarraituko du barianteak, 113 metro
luzeko biaduktuari jarraituta.
San Lorentzo inguruan glorieta
baten bitartez gaur egun errepide generalak duen ibilbidearekin bat egingo du. Ibilbide
guztia amaitzean, nahi izanez
gero, ez da Eibar zeharkatzeko
premiarik izango.
Proiektuak 41 milioi euroko
aurrekontua dauka (34’9 milioi
Gipuzkoako Foru Aldundiak ordainduko du eta gainontzekoa
Bizkaikoak). Guztira kilometro
pare bat baino ez dira izango,
baina obraren zailtasunak eragingo du errepide berriaren
prezioa horren garestia izatea.

Udala, Kutxa eta BBK batzearen kontra
stelehenean Eibarko Udalak egindako plenoan Kutxa eta BBK batzeko proiektuaren
kontrako mozioa onartu zen, PSE-EE alderdiaren aldeko 10 botorekin, PPko zinegotziaren
abstentzioarekin eta EAJ (5), EB-Aralar (2) eta EAren (2) kontrako botoekin. Alderdi sozialistak aurkeztutako mozioak aliantza horren “interes partidista” salatzen du eta entitate bien arteko elkargoa

A

baino gehiago, BBK-k Kutxa “xurgatzea” ekarriko
duela kritikatu dute sozialistek. Euren iritziz, biak
batuz gero Gipuzkoako biztanleei kalte egingo
zaie, “gipuzkoarren aurrezkiak beraien lurraldearen
garapenerako proiektuetara ez itzultzea” ekarriko
duelako. Sozialisten berbetan, “euskal kutxen arteko batzea taldeko apustu gisa hartu beharko litzateke eta Vital Kutxa ezin daiteke kanpoan laga”.

Gripearen kontrako txertaketa
rteroko moduan, Osakidetzak gripearen
kontrako txertaketa kanpaina ipini du
martxan. Eguaztenean abiatutako kanpaina azaroaren 15era arte egongo da indarrean
eta, betiko moduan, honako arrisku taldeentzat
pentsatutakoa da: 65 urtetik gorako andra-gizonak eta adin hori izan barik ere birika, bihotzeko,
giltzurrun edo gibeleko gaixotasun kronikoak
edo diabetesa dituztenak.
Gripearen kontrako txertoa honako ordutegian
ipiniko dute anbulategian: astelehenetik eguenera,
09.30etatik 13.00etara eta 15.00etatik 17.00etara

U

eta barixakuan, berriz, bakarrik goizez. Edozein
modutan ere, aldez aurretik txanda eskatu behar
da, bakoitzak berari dagokion osasun zentruan, zuzenean hara joanda edo telefonoz (943032500 anbulategian eta 943032650 Torrekuan). Bestalde,
herriko jubilatu etxeetan ere egun eta ordu jakin
batzuetan txertoa hartzeko aukera egongo da, baina oraindik ez dituzte zehaztu. Hala ere, egunak
erabaki bezain laster jubilatu etxeetan bertan ipiniko dute horren inguruko informazioa.
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autuan
ESPERIENTZIA ESKOLAKO MAT RIKUL A
Debabarreneko Esperientzia Eskolak ikasturte berrirako aurreikusita zituen datak aldatu egin ditu: azaroaren 7an hasiko da kurtsoa eta amaitu, berriz,
ekainaren 5ean. Beraz, aste biko aldea izango da
hasieran emandako egunekin alderatuta. Horrekin
batera, matrikula betetzeko epea luzatu egin dute
eta izena emateko azken eguna azaroaren 6a izango da. Debabarreneko udaletxe guztietan edo Debegesako egoitzan eman daiteke izena.
MENPEKOTASUNEN PREBENTZIOA
Menpekotasunaren prebentziorako programan izena emateko epea luzatu egin da plaza guztiak bete
gabe dituzten taldeetarako, hau da, goizeko ordu-

tegian jardungo duten taldeetarako. Interesatuek
Pegorara joan beharko dute izena-ematera edo informazio zabalagoa eskatzera (010 eta 943708400
telefono zenbakiak). Urriaren 7ra arte (martitzenera
arte) eman daiteke izena.
URTE AMAIERARAKO RADARRA MALTZAGAN
Eusko Jaurlaritzako Barne Sailak radar finkoko hamalau kabina berri ezarriko ditu urtea amaitu baino
lehen Gipuzkoako lurraldean eta, euretatik bat A-8
autopistako (69-72 km) Maltzagako irteeran joango
da, Donostiarako zentzuan. Epe luzeagora begira,
beste bat ipintzeko asmoa dago Bilborako zentzuan
(69,1 km). Gaur egun, A-8an bi daude bakarrik eta,
urte amaierarako, beste lau gehituko zaizkie.

Ezin ulertu!
kasturte barrixa hasi da
eta guraso askorentzat
lan bat gehixago. Urte biko umiak ikastolara eruan
bihar dira eta hor datoz buruhaustiak, zelan-zeñekin
antolatu “adaptaziño-prozesua”? Jakin badakigu ume
bakoitzak bere modura
erantzuten dabela eta batzuk berihala ohitzen diran
bittartian beste batzuk denpora gehixago bihar dabela.
Konforme. Baina ezin da
ulertu haurtzaindegi publikuan aste biko adaptaziñoprozesua egittia eta ikastolan, ostera (urte bikoekin),
bost-sei astera luzatu nahi
izatia. Eziñ ulertu! Ohitura
kontuak badira, ezin da aittu
ama-amama-izeko-zaintzaillia ikastolako pasilluan egotia eta hautzaindegixan hori
berori txarra dala entzutia:
“hor zarela ikusten badau
ohittu egingo da eta ez da
komeni”. Eta ikastolako
umiak ez dira horretara ohitzen ala? Ezin ulertu, bestetik, adaptaziño-prozesua
izanda aurrerapausurik eza.
Lehelengo astian hiru ordu
laren, bigarrenian ordubete,
hirugarrenian beste ordubete… zenbat denpora bihar
dabe gauza bat ikasteko?
Argi geldittu dadilla kontua
ez dala umia “aparkatu”
biharra, bestela hiru urtera
arte itxoin eta norbera konpondu dadilla bittartian.
Jaiotzen diran momentutik
gauza berbera birritan ez
egiteko esaten deskue:
“Kontuz ibili umiak argixak
dira eta birrittan egindakua
ikasi egiten dabe”. Nekez
ulertu leike orduan, gaur
eguneko ikastolako adaptaziño-prozesua, ez ete dabe
ikasiko ba gurasuak pasilluan dagozela!

I

Bidesaririk ez eta norantza bikoitza Otaolan
urreko egunotan iragarritakoari jarraituta, Udalak hitzarmena egin du A-8 autobidearen ardura duen Bidegirekin,
Barrenenguan gertatutako lur-jotzeak trafikoan
eragin dituen kalteei behin-behineko konponbidea bilatzeko ahaleginean: herri-barruko trafikoa
arintzeko asmoarekin eta istripuaren ondorioz
itxitako errepide zatia erabiltzeko moduan egon
arte, Sallobente eta Eibarko (Donostiarako zentzuan bakarrik) ordainlekuen artean autobidea
erabiltzen dutenek ez dute ordainsaririk ordainduko. Hitzarmenaren arabera, Udalak ordainduko ditu bidesari horiek, horretarako bereziki sortuko duen kontu bat erabilita. Hori bai, pagatu
beharrekoa gidariari beharrean Udalari kobratu
ahal izateko, gidariak TAG sistema edo txartela
erabili beharko ditu ordainketa egiteko orduan.
Kasu bietan, baina, dirua gidariaren kontutik
kendu beharrean, Udalak zabaldutako beste
kontu horretatik hartuko dute.

A

A l d a k e t a k Ot a o l a i ng u r ua n
Bestalde, Otaola hiribideak norantza bikoitza
izango du gaurtik hasi eta datozen sei hilabeteotan. Ipuruatik Ermura joan nahi duten ibilgailuei
gauzak erraztea da aldaketa horren helburua, Barrenengua itxita egotean bestela buelta handia
eman behar dutelako. Aldaketari esker, buelta

Sei hilabete iraungo du, gutxi gorabehera, Udalak
eta Bidegik onartutako hitzar menak.

hori eman barik, Markeskua-Kantoi bidegurutzetik abiatuta, gidariek ezkerretara jarraitzeko aukera dute, Otaola hiribidea hartuta, Valenciaga
enpresaren bialetik Bizkairako norantzan jarraitu
ahal izateko. Hori ahalbidetzeko, Otaola hiribidearen zati hori norantza bikoitzekoa bihurtu dute 300 bat metroko ibilbidean. Gidariei gauzak
errazte aldera, errepidean seinalizazio horizontala margotu dute azken egunotan, norantza biak
ondo bereiztuz eta, horrez gain, semaforoak ipini dituzte martxan. Aldaketa hori egin ahal izateko, errepidearen jabetza duen Foru Aldundiari
baimena eskatu behar izan diote.

raren inguruko sentsibilizazio jardunaldi berezia egin zen
zapatuan Untzagan, Eibarko
Elkarkidetzarako Mahaiko kideen eskutik. Udalak lagunduta, herriko GKE-ek gai baten inguruko sentsibilizazio
jardunaldiren bat atolatu ohi
dute eta aurten uraren ingu-

U

ruan munduan dauden desberdintasunei
erreparatu
nahi izan diete. Zapatuko
jaialdi moduko horrez gain,
martitzenean Unesco Etxearen ‘Uraren Ametsa’ dokumentala eman zuten Portalean, erakunde horretako Ruth
Fernández-en aurkezpenak
lagunduta.

LEIRE ITURBE

Uraren kontsumoarekin
kezkatuta

Ana A ranb erri
(KAZETARIA )
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ORAIN DELA
1 9 9 8- X -2
24 7 . Z K I A .

10 urte
E p ai t e g i
barr iko
lehen
h arr ix a
i p i ñ i za n .

Txantxa-Zelaixan eraiki bihar zan epaitegi barriko lehelengo harrixa jarri eben. Kristalezko ontzi
batian eguneko periodikuak, dirua eta pergaminua
sartu eben. Obrak 26 hillabete irautia espero zan.
Taillarrerako hiztegi teknikua aurkeztu eben. Adegik eta ...eta kitto!k alkarlanian egindako liburukixan enpresa munduan gehixen erabiltzen diran
erdal terminuen itzulpen zuzena emoten da.

Zuha ixka
bi t x i x a
a g e rt u z a n
Bi d eb a rri e ta n .

Ferroforma ferixia izan zan erakusgai Bilboko
Erakustazokan. Han izan ziran Eibarko enpresa
asko, Ojmar, Acha, Alca, Apel, Toolex, Jaz eta Vasport tartian, nazioarteko beste askorekin batera.
San Andres eskola pareko lorategixetako batian
Poncyrus Trifoliata izeneko zuhaixkak limoien antzeko fruittuak emoten hasi zan, brigadakuak azken
inausketian adarrak kendu barik laga ebelako.

Untzagako beharrak hasi dira

E

bidea eta jubilatu etxerako sarrera eta, beraz, hor arazo barik ibili daiteke. Orain 8 bat urte estreinatu genuen plazako zorua
guztiz berrituko dute, orduan
ipinitako baldosetako asko honezkero hondatuta zeuden-eta.
Inguruko kaleetan zorua berritzen diharduela aprobetxatuta,
horietan ipintzen diharduten pabes berriarekin bat egingo duen
zorua ipiniko dute plazan ere.

SILBIA HERNANDEZ

guazten goizean hasi ziren
Untzaga plazan, jubilatu
egoitzaren aldean baldosak aldatzeko beharrak. Herriaren erdiko kaleei itxura berria
emateko garatzen diharduen
konponketa lanei jarraituta, ia
plaza osoa hesiekin inguratu eta
hondeamakina sartu zuten, lurreko baldosa guztiak kentzen
hasteko. Hesitik kanpo geratu
dira eskailera mekanikoetarako

Zortzi urte iraun du orain aldatuko den zoruak.

Beste istripu bat dela-eta, Eibar-Gasteiz atzeratuta berriro ere
urreikusita zegoena
baino hilabete bi geroago zabalduko dute
Eibar eta Gasteiz arteko autobidea, aste honetan bertan jakin
denez. Horretarako arrazoia
uztailean Apotzagako (Eskoriatza) tunelak behera jo eta orain
arte Batzar Nagusiei hori jakinarazi ez zaiola dela azaldu dute Foru Aldundiko ordezkariek.
Debagoiena zeharkatuko duen
autobidea aurtengo urtarrilerako zabaltzekoa zen eta atzerapen berri honekin berez atzeratuta doazen lanak are gehiago
luzatuko dira.

A
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Apotzagako tunela jausteak ekarri du azken atzerapena.

Autobidearen lanetan era
guztietako arazoak ari dira

gertatzen eta ezuste horiei
egotzi nahi diete behin eta

berriz gertatzen ari diren
atzerapenak. Aurretik ere, Arlabanerako lur-azpiko pasabidean Zarimutzeko tunelak behea jo zuen eta puntu horretan proiektuan aldaketak egin
behar izan dituzte, baina une
honetan arazorik larriena uztailean behera joan zen Apotzagako tunelarekin daukate,
ia osorik zulatu ondoren behera joan zitzaien-eta. Gauzak
horrela, eta beste ezusterik
agertu ezean, gutxienez hurrengo Aste Santura arte itxaron beharko da autobidea zabalik ikusteko.
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auzorik auzO

Ardantzako biharrak Legarre
eta Mekolarako sarbidietan
aldaketak eragin dittu

G

A KONDI A

gailluari alternatiba gisa San
Juan kaliaren amaierako eskillarak erabiltzia proposau detse.
Mekolara igotzeko eskillaretan
behin-behiñeko pasabidia preparau dabe, Bildosolaneko txalet zaharraren albo baten pareko
horman zulua zabalduta.
Hortik sartuta, txaletaren
terrenuak ziherkatzen dittuan hormigoi-pasabidia sortu dabe, “millonarixuen etxien” pareraiño.
Bide hori erabilli biharko
dabe geltoki barrixa jasotzeko biharrak amaittu
bittartian.
A p ea d e r o
pro bis ional a
Aldaketak ez dira bakarrik sarbidietan ikusiko.
Izan be, geltoki barrixa
jasotzen daben bittartian,
behin-behiñeko apeaderua ipiñi biharko dabe
martxan obriaren arduria hartu
daben enpresakuak. Eusko Treneko ordezkarixak eta enpresako arduradunak horretarako
emon biharreko pausuak zihezten dabiz. Apeadero probisionalak txartelak erosi ahal izateko
biharrezkuak diran makiñak eukiko dittu eta inspektoriarendako bulegua be preparauko dabe.
Geltoki barrixa jasotzeko
biharrak 15 hillebeteko epian
amaittuta egotia dake aurreikusitta, baiña trenbidiaren azpittik
tunel batetik juango dan Legarrerako sarbidia obra guztia

MUGICA
l
l
l

A l b a i t a r i Z e n t ro a
a

Julen Arano / M Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
% 943 12 74 15

l
l
l

GASA E TA I T U R G I N T Z A
ALT Z A R I E TA O SA G A R R I A K
BA I NU O NT Z I A K e t a
H I D R O M A S A J ER A K O K A BI N A K
HA NS G ROH E G RI F ERI A
AI R E E G OK IT U A
ZO R U E RR A D I AT Z A I L E A

SILBIA HERNANDEZ

aur egunian Ardantzako
apeaderua daguan tokixan tren geltoki barrixa
egitteko proiektua aurrera doia
eta biharrian hasi ahal izateko lehelengo pausuak emoten hasi
dira. Biharrak dirala-eta, Ardantza inguruan aldaketak egongo
dira eta aldaketetako batzuk hillebete honetan bertan ipiñiko
dittue martxan. Hasteko, Legarrerako pasabidia kanbixau egingo dabe, oin momentuan zabalik daguan pasarelia botata eta
haren ordez pasabide barrixa zabalduta. Honezkero pasarela barrixa preparau dabe, Legarreko
Ospittal parian hasi eta San Andres pasealekuraiño (Egogaiñeko autobus geltokira sartzeko
errebueltaraiño). Momentuz San
Andres pasealekua eta Legarre
batzen zittuan tunel gaiñetik
doian pasarelia erabiltzen jarraittu leike, baiña hillebete honetan
bertan pasabide hori botatzeko
asmua dake eta une horretatik
aurrera beste pasabidia erabilli
biharko dabe oiñezkuak.
Beste aldaketia Mekola inguruan igerriko da: geltoki barrixa
egiñ ahal izateko, “millonarixuen etxiak” bezala ezagutzen
diran etxietara igotzeko udaletxiaren atzeko aldian daguan torria, igogaillua eta eskillarak hartzen dittuana, bota egingo dabe. Hori dala eta, han inguruan
bizi dan jendiari ordezko sarbidia eskindu detse Udaleko arduradunak: bizilagunekin batera
adostu dabenari jarraittuta, igo-

Oiñ arte erabiltzen dan pasabidia
bota egingo dabe eta, horr en
ordez, barrixa erabilli biharko da.

trenbide bakarra egonda, eziñezkua da holakorik egittia eta
txandaka pasau bihar izaten dira
trenak). Horrez gain, nasaren
zatirik haundixena estalita
egongo da, zain daguan jendiaren erosotasunarendako. 2009.
urtiaren amaierarako biharrak
amaittuta egotia dago aurreikusitta eta Eusko Trenek 3’6 millioi
euroko aurrekontua dauka dana
egitteko.

amaittu aurretik erabiltzeko moduan egon leikiala aurreratu dabe. Geltoki barrixa eraikitziaz
gain, Mekola kaleko 1, 2 eta 3
zenbakixetara (“millonarixuen
etxietara”) atzera be igogaillua
erabillitta aillegatzeko, aszensore barrixa egingo detse, etxien
azpiko mendoitzan, eta haraiño
juateko estaziño barrixaren azpittik pasabidia egingo dabe.
Geltoki barrixa eraikitziari esker, trenbidia bikoiztu egingo
dabe 180 bat metroko ibilbidian
eta tren bi batera pasatzeko aukeria egongo da (gaur egunian,

B a r r e n e n g ua k o i s t r i pu a r e k i n
k a lt e t u ak
Bestalde, Barrenenguan errepidia ixtiak kaltiak eragin detsez
Legarre eta Arrate Bide kalietan
bizi diraneri, azken egunotan salatu dabenez. Izan be, hasarre
dagoz Ipurua ingurukueri buelta
haundixa emon ez deixen soluziñua emon detselako eta eurekin, barriz, akordau ez diralako:
“Datozen sei hillebetietan, Barrenengua itxitta daguan bittartian, Legarre sartzeko edo urtetzeko bide barik geratu da eta
derrigorrez bariantiaren lehelengo fasia erabilli bihar dogu, horrek dakarren guztiarekin”.

iturgintza

S a n J u a n 1 5 - b e h e a
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

LORADENDA
– L o r a e t a l a n d a re n a t ur a l
e ta l e hor r ak
– Ez kont zet arak o l orak

San Juan, 1 % 943 20 33 29 EIBAR
...eta kitto!/2008-X-3
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Erreportajea
Eibarko Ezker Abertzaleak mozioa aurkeztu zion
Udalbatzari astelehenean, azken aldian bizi duten
egoeraren aurrean beste taldeetako ordezkarien
elkartasun bila, baina mozioa atzera bota zuten
Udalbatzako kideek, Aralarreko ordezkariaren
abstentzioa salbu, beste ordezkari guztiek kontrako
botoa eman zuten-eta. Aurretik ere beste saiakera
bat egina zuten eta orduan ere mozioa bertan
behera geratu zen. Horren aurrean, Irene Zarraua
eta Alberto Garro Ezker Abertzaleko ordezkariek
“bizi dugun egoerak herritar guztiei kalte egiten
diela” azpimarratu nahi izan dute.

Atzera bota dute Ezker Abertzalearen mozioa
steleheneko plenoan
gertatutakoa aurretik
ere ikusia zuten mozioa aurkeztu zutenek: “Guk
mozioa aurkeztu genuen, bizi
dugun egoeraren aurrean irtenbideak bilatzeko oso planteamendu konkretuarekin, non
ideia guztiek, beste talde politiko guztienek eta gureek tokia
duten, guk egoera demokratiko bezala ulertzen dugun testuinguruan, baina aurretik gertatu izan den bezala, oraingoan ere atzera bota dute guk
proposatutakoa. Gainera, azken aldian errepikatu egiten
den jarrerari jarraituta, guk
lauzpabost interbentzio egin
genituen, debatea pizteko,
baina inork ez zigun erantzun,
guk berba egin arren han
egongo ez bagina moduan jo-

A

katzen dute”. Euren mozioa
atzera bota arren, oposizioko
taldeetako batzuk mozio “alternatiboak” aurkeztu eta onartu zituzten.
P a r t e ha r t z e po l i t i k o a
zi urta tzek o konpr om iso ak
Ezker Abertzalearen mozioak hainbat puntu jasotzen ditu:
“Udal honek indar politiko
guztiek Euskal Herriko bizitza
politiko, sozial eta kulturalean
berdintasun baldintzetan parte
hartzeko eskubidea aldarrikatzen du. Era berean, ilegalizazio estrategia euskal herritarren nahiz Euskal Herriaren eskubideen aurkako eraso bortitza dela eta estrategia horrek
normaltasun politikotik urrundu eta gatazka politikoa elikatzen duela adierazten du”. Ho-

rrez gain, eta besteak beste,
“herritarren
borondatearen
aurkako lege, epai edo erabakiei” zilegitasunik ez aitortzeko
eta ezker abertzalearen zinegotzi eta parlamentariak mintzakide politiko gisa onartzeko
eskaera egiten dute, “parte
hartze politiko osoa ziurtatzeko konpromisoak hartuta”.
Op o s i z i o a r e n b e h a r r a
Zarrauak eta Garrok azaldu
digutenez, “edozein modutan
ere guk lanean jarraitzeko asmoa daukagu, une honetan
eta herrian martxan daudenak
ikusita, hirigintza arloan oposizioa egiteko inoiz baino behar
handiagoa ikusten dugu eta
horretan jardungo dugu burubelarri. Izan ere, Erisonon bertan hainbat irregulartasun ikusi

Itxialdiak deitu ditu Ezker Abertzaleak
Eibarko Ezker Abertzaleak deituta, hainbat lagunek udaletxearen patioan itxialdia hasi dute gaur
14.00etan eta bihar 14.00ak arte handik irten barik egoteko asmoa dute. Ekimenaren bitartez, “parekorik ez duen salbuespen egoera (ilegalizazioak, bahiketa eta torturarik basatienak, manifestazio
eskubidearen ukazioa, poliziaren bortizkeria, atxiloketa masiboak…)” salatu nahi dutela adierazi
dute deia egin dutenek. Horrekin batera, bihar 17.30etan Bilboko Aita Donostia Plazatik abiatuko
den manifestaziora joateko dei zabala luzatu 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-X-3

dugu eta horiek aztertzen
dihardugu”.
Udalean ordezkaritzarik ez
izatearen inguruan, berriz, “herritar guztien kalterako” dela
azpimarratzen dute: “Gu egonez gero, proiektuak ez lirateke horren errez, oposizio eta
debate barik onartuko. Plan
Nagusia bera adibidetzat hartuta, bere momentuan oposizioan zeuden alderdi guztiak
abstenitu egin zirela gogoratu
nahi dugu, kontrako botoa
eman genuen bakarrak gu izan
ginen. Apartheida herri osoaren kalterako da, benetako
oposiziorik ez dago-eta. Bestalde, talde batzuk badabiz
proiektu konkretuen inguruan
beharrean, baina ez dute herria
bere osotasunean hartzen.
Guk, berriz, herriaren interesari
begiratzen diogu, orokorrean”.
Udalaren barruko informazioa
lortzeko zailtasunak dituztela
salatu arren, azken hauteskunde munizipalen aurretik herrirako aurkeztutako programan
jasotako puntuei jarraituta lanean segitzeko asmoa dutela
adierazi dute ordezkari biek.
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kaleko inkestA
Poloniak pederasta danak
zikiratu nahi dittu. CiU-k be
halako zeozer pentsau zeban
proposatzia iaz bortxatzaillien
gaiñian. Sarkozy hurriñago
doia; izan be, Frantziako
presidentiak pederastendako
ospittalak egittia nahi dau
eta zikiratze kimikuaren alde
agertzen da. Sexu-delituen
gaiñian, Espaiñiako legedixak
ez dau lagatzen delitu horrek
egitten dittuztenak zikiratzia;
holan, neurri horren alde
daguazanak aztertzen dabiz
ia zikiratze hori zelan aplikau
leiken, beti be legia urratu
barik. Datuek esaten
dabenaren arabera, sexu-delituak egin dittuzten bostetik
bakarrak barriro be egitten dau delitu bera, holan, kasu hauek
oso entzunak dira gizartian. Beste alde batetik, batzuk baietz
pentsatzen badabe be, zikiratze kimikua ez dala eraginkorra
esaten dabe gaixan jakittun askok. Gaiñera, psikologuek
arbuiatzen dabe gauzia ez dala bakarrik fisikua, alde
psikologikuaren garrantzia berebizikua dala. Neurri hórrek
hartziak ez dau iñolako akatsik onartuko; izan be, epaiak txarto
emon leikez edo dana dalakua, baiña zikiriatzian ez dago
atzera bueltarik.

Josefina Mendiolea
63 urte, etxekoandria
Ni bai, alde nago. Bai kimikoki zikiratzia, bai fisikoki be bai, betirako zikiratuko nittuzke halakuak egitten dittuztenak. Heriotz-zigorra egongo bazan
be aplikauko netsen sexu-delituak egitten dabeneri. Holako kasuetan zigor
gogorrena aplikatziaren alde nago, halakuetan ez dago barkaziñorik.

Luis Rodríguez
57 urte, igeltserua
Nire lagun batek honakua esaten dau:
“Bortxatziaren aurka, zikiratzia!”. Edo
ez da egixa? Nik be holan ikusten dot.
Epailliak erruduna zein dan txarto esaten badau, ba orduan epailliaren errua
izango zan, nahiz eta bestia jada zikiratuta egon. Holan, epaillia bota egin
biharko eben.

Jose Antonio Hortelano
43 urte, maisu industriala
Sexu-delitu bat egittia oso txarto dago, eta nik hobeto ikusten dot zikiratze
kimikua fisikua baiño. Erruduna zein
dan frogatzen dan bittartian, fisikoki
egittia be ondo ikusten dot, baiña
epaia txarto ematen bada? Hor ez zan
atzera bueltarik egongo, baiña bai, alde nago.

Mari Carmen Blanco
60 urte, etxekoandria
Ez nago horren alde, ezta gitxiago be.
Egin bihar dana da sexu-delitu horrek
egin dittuztenak hartu eta laguntzia
daken arazo hori uzten, osatzen. Normalian kartzelara bidaltzen dittue, eta
hobetu biharrian txarrera egitten dabela begittantzen jata, laguntzia bihar dabelako. Zikiratzia ez dot ondo ikusten.

Sexu-delituak dakenak
zikiratziaren alde zagoz?

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

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
Fun euskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

Kilometroak08
IRURANurriak5
AUTOBUSAK

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

...eta kitto!/2008-X-3
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Eibartarrak atzerrian

“Etxeko janaria faltan
bota dugu batzuetan”
Ingenieritza aeronautikoa
ikastera joan eta foballeko
‘izar’ bihurtu dira Unai Moyua
eta Ion Azpeitia Galeseko
Wrexham hirian. Gazte bi
hauek, Eibarrera bueltan,
bertan bizi izan dutena pozik
gogoratzen dute. Hala ere,
hemengo gauzak ere bota
zituzten faltan Gales aldean.
- N o l a s o r t u z i t za i zu e n G a l e s e r a j o a t e k o
auk e ra ?
Joan den urteko otsailean, Galeseko unibertsitateko irakasle bat (nazioarteko erlazioetakoa) Eibarko EUITI-ra etorri zen hango ikasketeei buruzko informazioarekin.
Horrela, informazio hori jaso genuen eta
aukera polita iruditu zitzaigun.
- N o la k o a d a W r e x h a m ?
Wrexham Galeseko hirugarren hiririk
handiena da. Hala ere, erdialdea ez da oso
handia, baina nahiko polita da eta erdialdetik oso gertu parke politak daude. Unibertsitatea, bestetik, oso handia da eta
ikasle kanpotar asko dago. Bestela dena
nahiko garestia dela iruditu zaigu.
- E i b a r r e k i n a l de r a t u t a , o s o e zb e r di n a d a ?
Bai, guztiz ezberdina da. Hango bizimodua eta Euskal Herrikoa oso ezberdina da.
Han etxe guztiak familiabakarrekoak dira
eta gehienek bi pisu dituzte. Bestetik, pub
asko dago eta oso handiak dira, gainera.
Giro polita egoten da pub-etan.
- Z e r e r a m a ng o ze n uk e t e E i ba r t i k h a r a ?
Janaria gehienbat. Han ondo jaten da,
baina etxeko janaria faltan botatzen da batzuetan. Maletan hemengo janaria eraman
genuen bertara.

- E t a z e r e k a r r i k o W r e x h a m e t i k ho na ?
Egindako lagun batzuk eta garagardo
pintak.
- Z e r t a n a r i z i ne t e n b e r t a n ?
Ingenieritza aeronautikoa ikasteaz gain,
foball talde batean aritu ginen jokatzen.
Irailean ikasle batzuekin batera probak
egin genituen foball talde batean eta zortea izan genuen, izan ere, Madrileko beste
bati eta gu bioi aukeratu egin gintuzten.
- E t a n o l a j o a n ze n d e n bo raldia?
“Welsh National League”n aritu gara jolasten Rhos
Aelwyd taldean, eta hirugarren postuan amaitu genuen
txapelketa. Maiatzean, gainera, Welsh Trophy-ko (Galeseko kopa) finala irabazi
genuen. Oso egun berezia
izan zen taldearentzat eta guretzat, ez baitzuen taldeak lehenago titulu hau inoiz irabazi. Hurrengo egunean bertako egunkarietan agertzeaz gain, polita izan zen neurketa hasi baino lehen Galeseko himnoa
abestea, gure kasuan entzutea bakarrik.
- E z z en u t e n p e n t s a t u h a n g e ra t z ea f o b a l l e a n a r i t ze k o ?
Egia esan, lehenengo egunetik oso ondo
hartu gintuzten eta oso esperientzia polita
izan zen. Partiduen ostean talde osoa taberna batean batzen ginen zerbait jan eta
edateko. Taldeko afariak ere ugariak izan
ziren denboraldi osoan zehar, batzuetan
mozorrotuta eta guzti. Gustora geldituko
ginen beste urte bat, baina badaude gauza
garrantzitsuagoak aurretik.

Eibartarrak Welsh Tr ophy,
Galeseko Kopako, trofeoarekin.

- Foballe an egin et a i kastea z g ai n , tu r i s m oa e g it ek o
a uk e r a i z a n z e n u t e n ?
Bai, turismoa egin genuen denbora pixkat bat izaten genuen bakoitzean. Eskoziako paisaietan barrena ibili ginen bost egunetan eta Ipar Irlanda ezagutzeko aukera
izan genuen. Wales ere ezagutu genuen,
ez da oso handia eta bertako txoko asko
ezagutzeko aukera izan genuen. Horretaz
aparte, Liverpool eta Manchester bisitatu
genituen, Wrexham-etik ordu batera daude-eta biak. Azkenik, Londres ezagutzeko
aukera ere eduki genuen. Orokorrean oso
leku politak daude eta gauza asko ikustea
merezi dutenak.
- E t a i nge l e s a r e k i n, n o l a mo l d a t u zi n e ten? Ondo?
Asteak aurrera joan ahala, gero eta hobeto moldatu ginen ingelesarekin.

FITXA TEKNIKOA:
Lanbidea: NEWI-n (North East Wales Institute) ingenaritza
aeronautikoa ikasten, ‘Aeronautical
& Mechanical Engineering’.
Noiztik Galesen: 2007ko irailetik.
Non: Wrexham.
Noiz arte: 2008ko ekainera arte.
Gehien gustatu zaizuena: Egindako bidaiak,
eta taldeko eta bertako jendearekin izan
dugun harremana.
Gutxien: Neguko egunak. Arratsaldeko 16.00etan
gaua egiten zen eta kaleak hutsik zeuden.

Unai Moyua eta Ion Azpeitia
...eta kitto!/2008-X-3
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erreportajeA

Errebal plataformakoek
informazioa zabaltzen
jarraituko dute
rrebalen merkataritza gune berria jasotzeko lanek
lehenengo pausoak ematen hasi baino ez dira egin eta
proiektuaren etorkizuna argitzen joan beharrean, gero eta
nahasiago agertzen doa. Aurreko astean bertan Ezker BatuaAralar koalizioak bide kontzentzioso-administratiboari jarraituko diola azaldu zuen, Udalak
kontrakoa esan arren bide judizialerako aukerak zabalik dirauela agerian lagaz. Udalak,
barriz, hilabeteotan geratuta
dagoen obra berehala martxan
ikusiko dugula dio. EAJ-k gaurko du aurrikusita gai honen inguruko prentsaurrekoa.
Gauzak horrela, inguruan bizi direnek osatzen duten Errebal Plataformako kideek koalizioak ekindako bide judizialari
babesa emateaz gain, epaileak
errekurtsoa aurkeztu dutenei
arrazoia emango diela sinestuta daude. Epaitegi-kontuak
politikoen esku lagatzea erabaki dute bizilagunek, baina beste esparru batzuetan lanean jarraituko dutela argi laga nahi
izan dute.
Errebal Plataformako kideek
azken gertakariak azaldu dizkigute. Ramon Arizaga eta Josu
Mendikute plataformako kideen
berbetan, “Ezker Batua-Aralar
koalizioak ekindako bidearekin
ados gaude eta babestu egiten
dugu, baina kontentsiosoaren
kontua politikoen esku lagatzea
erabaki dugu eta guk, ordea,

E

proiektuaren inguruko informazioa zabaltzen jarraituko dugu,
orain arte egin dugun moduan”.
Plataformako kideek diotenez, “2003ko Udal Hauteskundeei begira etxe guztietara bidali zuten proiektuaren eta egingo
denaren arteko ezberdintasunak
oso agerikoak dira. Besteak beste, parkea agindu ziguten eta
orain egin nahi dutenari begiratuta, hori ez da inondik inora betetzen. Hori salatu dugunean,
2003an zabaldutako irudia gutxigorabeherako muntaia dela
erantzun dute Udaletik, baina
guk badugu hori horrela ez dela
agerian lagatzen duen dokumentazioa, 2004rako, Ikei-k
egindako txostenak idatziz jasotzen ditu zentru berriaren inguruko zehaztasun guztiak, neurri
eta guzti. Beraz, argazki-muntai
soil bat baino zerbait gehiago
bada. Hasierako asmoak aldatzen joan dira, gaur egun egin
nahi duten proiektura ailegatu
arte, eta gure ustez informazioa
ez da modu egokian zabaldu”.
1 . 2 7 2 si n a du r a a u r k e zt u t a
Mugitzen hasi zirenetik hona,
hainbat ekimen garatuta, hasierako proiektu haren aldeko elkartasuna eskatzen jardun dute
eta hori adierazten duten 1.272
sinadura entregatu berri dituzte
Eibarko Udalean. Sinadurak biltzen ibili direnean, jende asko
egin nahi dutenarekin “harrituta”
eta “haserre” agertu dela azaldu
digute plataformako kideek.

rriak direla uste dugu, hori aztertzea besterik ez dugu eskatzen”.

Oraindik ere, plataforma eratzean sortu zuten blogean (errebal.com) atxikimenduak jasotzen jarraitzen dute, eta helbide
berean proiektuarekin lotutako
dokumentazioa eta informazio
zabala herritar guztien eskura
ipini dute, informazioa hedatzeko ahalegin horri jarraituz.

18 metr o k o s a k o n e r a
Horrekin batera, euren etxebizitzen segurtasunarekin arduratuta daude, 18 metroko sakoneraraino lurra zulatzeko asmoa
dagoela kontuan izanda: “Muzategin inguruko etxeak egitean
pitzadurak agertu dira eta Errebalen egingo den zuloarekin garantia bat eskatu nahi izan diogu
Udalari, baina obra pribatua dela
eta, beraz, Udalak ardurarik ez
duela esan digute. Inor ez da
guregana ezer azaltzera etorri,
ez Udaletik ezta eraikuntza enpresatik. Besteak beste, zentru
berrian aisialdiari eskainitako jarduerak ipiniko direla badakigu,
baina inork ez digu azaldu zarata eta argitasunaren inguruan
arauak nola dauden, guk EAEko
hiriburuetan aplikatzen diren
normatibetatik mugatuena aplikatzeko eskaera egin dugu, Donostiako adibideari jarraituta”.
Gauzak horrela, informazioa
batzen, aztertzen eta ezagutzera
ematen jarraituko dutela azpimarratu digute eta laster beste
ekimenen bati helduko diotela
aurreratu digute.

Pl a n N a g u s i ar e n a u r k a
Plataformakoen iritziz, “Udalak berak onartutako Plan Nagusiak jasotzen duena ez dute betetzen, han jasotakoa agertzen
den azalera baino gehiago estali egin nahi dute terrazan. 830
bat metroko azalera zuen parkea egin behar zutela jaso zuten eta, azkenean, 300 metro
gutxiago eman nahi diote plazari eta, gainera, estalkia ipini
nahi diote teorian eraikitzekoa
ez den tokian. Horrekin batera,
eraikinari aurreikusitakoa baino
ia %40ko bolumen gehiago
eman nahi diote. Euren proiektua izanda ere, eurek jasotakoa
ez dute betetzen”.
Batzuk kontrakoa pentsatu
arren, eurak merkataritza zentruaren aurka ez daudela argi laga nahi dute: “Zentrua eta hasieran agindutako parkea bateraga-

1957an sortua

TABERNA

GOZOTEGIA
BIDEBARRIETA, 1

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
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ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK
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Mingaiña dantzan
ipintzeko...
Euskeria danon ahotan entzutzia errealidadia izateko
ahalegiñari jarraittuta, aurten be Berbetan programia
garatuko dau …eta kitto! Euskara Elkartiak, herrixan
euskalgintza arluan biharrian dabizen hainbat
talderen laguntasunarekin. Euskaldun zaharrak
eta barrixak talde txikittan alkartuta, euskeraz berba
egitteko orduan erreztasun gitxi dakeneri soltatzen
juateko aukera paregabia eskintzen detse ekimenak.
Ikasturte honetan, gaiñera, indarbarrittuta dator
Berbetan, mingaiña dantzan ipintzeko eskintza
zabalarekin. Oinguan ez dago euskeraz Berbetan
ez jarduteko aitzakiarik!
adira sei urte …eta kitto!
Euskara Elkartiak, herriko
euskaltegi bixen laguntasunarekin, Berbetan programia martxan ipiñi ebala. Euskal
Herriko beste hainbat tokitako
esperientzia
arrakastatsuak
ikusitta, Eibarren be euskeraz
berba egitteko bide barrixak
zabaldu nahi izan zittuen ekimeneko arduradunak eta, harrezkero, eibartar askok gustora asko dihardue Berbetan.
Aurten, gaiñera, sekula baino indartsuago ekingo detse
ikasturtiari. Batetik, ekimenak
babes sozial haundixa lortu
dau herriko euskalgintzaren aldetik eta hasierako bultzatzaillieri barrixak gehittu jakue:

Ikast ar uak et a tx anguak
Horrekin batera, 20082009rako eskintza zabala preparau dabe: urriaren 15etik aurrera, abalorixuak egitten ikasteko taillarra ipiñiko da martxan. Lau eguneko iraupena
izango daben taillarrian, pul-

tserak, lepokuak eta beste
hainbat pitxi egitten ikastiaz
gain, euskeraz berba egitteko
aukeria izango dabe parte hartzera animatzen diranak. Ikastarua duan da eta izena emoteko 943200918 telefono zenbakira deittu edo zuzenian …eta
kitto!-ra juan leike (Urkizu, 11 solairuartea). Datorren barixakura arte emon leike izena.
Azaruan, barriz, eta begixak
Gabonetan ipiñitta, Artola jatetxeko Jesus Artolazabalek jai ho-

rretarako menu berezi eta goxua preparatzen irakatsiko dau.
Apirillerako Urkiolara irteeria
preparatzen dihardue eta
maiatzian, barriz, azken urte
bixetako esperientziari jarraittuta, Euskal Herri osoko berbalagunekin eguna jai giruan
emoteko aukeria egongo da
Mintza Egunian.
Programaziñuaren sendotziari esker, “euskeriaren erabillera taldiak normalian lantzen
dittuen esparruetatik kanpora,

EKHI BELAR

B

“Euskaltegi bixekin alkarlanian
hasi giñan, baiña oin momentuan herriko talde askoren babesa daka Berbetan-ek. Bestiak
beste, Euskal Herrian Euskaraz,
Hizkuntza Eskola Ofiziala, herriko ikastetxe batzuk… ekimenarekin bat egin dabe”, azaldu
deskue programaren arduria
daroiaten Ainhoa Luz eta Maider Aranberrik.
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juanda be, euskeraz berba egitteko euki leikien erreparua
edo lotsia galtzen juatia”.

Eusk er az so lt a tze ko auk er ia
Hasierako helburuak, baiña,
ez dira aldatu: “Edozeiñ arrazoi
dala-eta, euskeraz berba egitteko orduan zailttasuna dakeneri hori kanbixatzeko aukerak
emotia billatzen dogu. Batzuk
euskaldunberrixak diralako topatzen dabe gatxa bestien aurrian euskeraz berba egittia;
beste batzuk, euskaldun zaharrak izanda be, ohittura faltagaittik-edo ez dira animatzen…
kasu bakotxa diferentia izaten
da, baiña helburua berbera:
euskeraz jarduteko erreztasuna
hartzia eta, edozein tokittara

Ta l d e t x i k i x a k
Horretarako oso mesedegarrixa da Berbetan programaren
funzionatzeko modua: “Berbalagunez osatutako talde txikixetan antolatzen dogu jendia,
euskaldunbarrixak eta zaharrak
nahastuta. Behin taldiak osatuta, oso modu autonomuan jarduten dabe. Astian behiñ-edo,
eurak nahi daben toki eta orduan alkartzen dira, ordu eta
erdi inguru alkarrekin pasatzeko eta, jakiña, euskeraz berba
egitteko. Taldia osatzen dabenen gustuen eta zaletasunen
araberako martxia hartzen da-

SILBIA HERNANDEZ

toki barrixetara zabaltzia billatzen dogu”, diñue Luz-ek eta
Aranberrik.

Gusto eta zaletasunen araberako laguntaldiak sortzen dira Berbetan-en.

be eta, azkenian, lagun-giruan
jarduten dabe”.
Konfiantza eta lagunarteko
giruari esker, bestela euskeraz
egittera animatuko ez litzateken jendiak euskeraz egitten
dau, egunetik egunera bere
berbetia hobetuta. Ekimeneko
arduradunak argittu nahi izan
dabenez, “hauxe ez da euskeraz ikastera etortzeko tokixa,
baiña, beste edozein bideri jarraittuta hizkuntza ikasten dabenendako, saio osagarrixak
bihurtzen dira berbalagunen
arteko billerak eta ikasittakua
praktikan ipintzeko aukera paregabia da, duda barik”.
Be r b a l a g un e n e s pe r i e nt z i a
po sit i bua
Patxi Lejardi berbalagunetako bat da eta bere esperientzia
kontau desku: “Neretako euskeria ikasteko oso modu amenua da; oso esperientzia politta. Nik neuk hizkuntzari, euskeriari, eusteko helburuarekin
erabagi neban izena emotia.
Euskaldun zaharra izanda be,
gehixago ikasi eta dakittena indartzeko balixo desta. Jende
gehixagok parte hartzia gustauko litxakit; hartara, astian
behin bakarrik juntau barik,
gehixagotan alkartzeko aukeria
eukitzeko”.

Mari Tere Munduatek be
denporia daroia Berbetan-en
parte hartzen, eta oso pozik
dago: “Dakittena egunian eukitzen laguntzen desta, hiztegixa lantzeko orduan lagungarrixa da eta norberak egitten
dittuan akatsak zuzentzen juateko mesedegarrixa dala pentsatzen dot”.
D ane ri zaba ldut ak o
e k i m e na
Berbetan-en parte hartzia
erabat libria eta musutruk da;
nahikua da astian ordubete inguru euskeraz berba egittiari
eskintzeko gogua eukitzia.
Datorren astian bertan programia ezagutzera emoteko kanpaiñia abiatuko da, izena
emoteko orrixa eta programaziñuaren barri emoten daben
diptikua banatuta. Euskaldun
zahar zein barrixak, danak ongietorrixak izango dira, baiña
euskeraz ondo moldatzen diraneri bereziki dei egin nahi
jakue, programarekin bat egittia gehixago kostatzen jakueeta: “Denpora gitxi eta ahalegin txikixa eskatzen dau, eta
beste lagun batzueri euskeraz
egitteko emoten jakuen laguntasuna, barriz, oso-oso
haundixa da. Satisfakziño
haundixa emoten dau”.

...eta kitto!/2008-X-3
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teen-ajeak
Ane Azkue Glasgowen

egon da ekainetik

irailera zuzendari
idazkaritzako praktikak
egiten. Hilabete hauetako
esperientzia ezinhobea
dela aitortu digu eta,
bisitan bada ere,
bueltatzea nahi duela.

“Nahiko arriskutsua da
Glasgowen ibiltzea”
- N o l a so r t u z i t za i z u n G l a s g o w e ra j o a t e k o a u k e r a ?
Kurtso hasieran esan ziguten Glasgowera joateko aukera zegoela, urtero norbait
bertara joaten zela, Erasmus
beka bat baita. Eskaera egin
nuen eta handik hilabete batera jakin nuen bertara joateko beka hori eman zidatela.
- N ol a m o l d a tu z i n en i n g e l e s a r ek in?
Oso ondo. Hasieran, glasgowtarrek oso ahoskera itxia
daukatenez, gehiago kostatu
zitzaidan, baina han denbora
pixka bat egin ostean oso
ondo moldatu nintzen. Gainera, ingelesarekin ondo komunikatzen nintzen aurretik

eta karreran bertan eguneroko ikasgaia da ingelesa.
- No la k oa d a G la s g o w ?
Agian Bilbo bezalakoa dela esatea gehiegi da, baina
antza dauka. Oso industriala
da. Edinburgo, kapitala izanik, oso polita da, baina
Glasgow industrialagoa da,
modu batean esateko. Gainera, nahiko arriskutsua dela
esaten dute, eta horrela dela
aitortu dezaket. Izan ere, nire lagun batzuk jipoitu zituzten beste bost neskek.
- E t a g la s g o w t a r ra k n o l a k o ak di r a ?
Nahiko harroputzak dira;
baina, era berean, oso jatorrak eta irekiak.

XIV. San Andres
Bertso Paper
lehiaketa
aldaketekin dator
Hamalau urte, hamalau edizio.
…eta kitto! Euskara Elkarteak
antolatzen duen San Andres
Bertso Paper lehiaketa XIV. aldiz
egingo da aurten. Berrikuntza
garrantzitsuekin dator, gainera,
edizio berri hau, bai mailaketaren
aldetik, bai sarien aldetik.
Horrela, edonork parte hartu
ahal izango du eta, bide batez,
bertsolaritzarekin gozatuz sari
garrantzitsuak irabazi.
ldaketak, asko izan
ez badira ere, garrantzitsuak dira. Aurreko edizioetako mailaketa
zati bitan banatzen zen, …eta
kitto! Euskara Elkartekoen
berbetan, “EGB eta horrelakoak zeudenean zehaztu zelako lehendabizi mailaketa”.
Oraingoa, aldiz, gaur eguneko hezkuntza sistemara
gehiago egokitzen da. Horrela, 3 maila ezberdintzen dira:

A

Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
eta 16 urtetik gorakoen maila. Aldaketa hau egitea “ikastetxe eta bertso taldearen eskaera bat izan da”, euskara
elkartekoen berbetan.
Mailaketa aldaketa honek,
era berean, sarien gainean aldaketa egotea ekarri du. Horrela, Lehen Hezkuntzakoen
mailan, lehenak 45 euro eta
txapela jasoko ditu eta, biga-

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Gaua heltzean beste pertsona bat
bihurtzen zara. Zeharo aldatzen
da zure izaera; ez zara gizotsoa
izango? Ondo pentsatuz gero…
ile asko daukazu! Eta hagin horiek, inoiz baino zorrotzagoak!
Kontuz ilargi betearekin.

Hobe duzu isilik egotea aste honetan, hanka sartuko duzu-eta.
Bestela ere, azkenaldian ez zara
oso fin ibili esan dituzun gauzekin, baina beno, abisatuta zaude,
badaezpada. Askotan, entzutea
hobe da berba egitea baino.

Ozeanoak zeharkatu, itsasoan bizi eta zure legea aplikatzea da zure ametsa. Pirata bat zara eta, zure ametsetan, pirata maltzur kupidagabea. Beste mende batean
jaio beharko zinateke, piratak
gaur egun edonon dauden arren.

Euli bat hiltzeko gai ere ez zara;
ez daukazu gaiztotasun puntu bat
ere. Behin edo behin norbaiti adarra jo edo barrabaskeriren bat
egin beharko zenioke, ea zer sentitzen duzun. Hori bai, ez zaitez
pasa! Damutu baino lehen.

taurus

leo

scorpius

aquarius

Bihotza bete-beteta edukiko duzu
aste honetan. Maite duzun pertsona horren partetik behar duzun
guztia jasoko duzu eta zuretzat ez
da munduan ezer gehiago egongo. Etorkizun oparoa antzematen
dizue astroek bikote bezala.

Aspaldi ikusi ez duzun laguna sartuko da berriz ere zure bizitzan.
Ez duzu begi onez hartuko, denbora pasata ere, ez duzulako
ahazten egin zizun kaltea. Ea zein
jarrerarekin hurbiltzen zaizun, zure iritzia aldatu egin daiteke-eta.

Atzerrira joateko aukera zabalduko zaizu hurrengo egunetan. Zuri
gehien komeni zaizuna pentsatu
behar duzu, besteek zein iritzi
eduki dezaketeen birritan ere
pentsatu gabe. Zure bizitza nolakoa izan zuk erabaki behar duzu.

Kuba. Zeinen polita, ezta? La Habana, bere malekoia, hondartzak,
palmondoak, rona, puruak… Nola? Rona eta puruak? Zuk ondo
dakizu alkohola eta tabakoa ez direla onak osasunarentzat, ezta?
Hala ere, kubatarrak badira…

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Beti lehena izan nahian, ez dakizu
galtzen! Beti lehian, edozer gauza
egiten duzu garaile ateratzeko! Argi ibili, zeren zu bezalako batekin
topo egiten baduzu, zu baino zurrun eta gaiztoagoa izan daitekeeta! Ez egin proba, badaezpada.

Las Vegaseko kasinoren batera joatea pentsatu duzu? Ba azkenaldian daukazun zortearekin milioiak eta milioiak irabazi ditzakezu. Zein da zure sekretua? Ez
esan dena zortea denik, tranparen bat egingo duzu… seguru!

Artista bat zara. Nola lortzen duzu
denek zuk nahi duzuna egitea?
Zure xarma berezi hori izango
da… nork daki! Daukazun botere
misteriotsu horrekin, edozer gauza lortzeko gai zara, baina pentsatu ondo zer lortu nahi duzun.

Ez zaizu axola hotz egiten duen,
beroa dagoen, lagun bat joan den
edo auzokide bati txakurra hil
zaion. Azkenaldian, ez zaizu ezer
inporta, denbora azkarrago pasatzea nahi duzu soilik. Horrela egoteak merezi du? Pentsatu.
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Zinea
ahiko triste eta goibel nabil azken aldi
hontan. Orain dela
aste bat enteratu gara Untzaga zinea udaberrirako
itxiko dutela. Azkenean,
egia izango da pirateriak
sekulako mina eragin diola industriari. Behintzat Eibarren, bai. Egunero bost
edo sei aldiz etortzen
zaizkit DVD piratak saltzera. Es ditut erosten, baina
tentazioa haundia da, benetan. Zinean dagoen filma etxean lasai lasai ikusteak askori erostera bultzatzen die.
Baina ez da hori pena
ematen didana. Untzaga
zinea nere bizitzako zati
garrantzitsu bat da. Pelikula mitiko gehienak han
ikusi ditut. Lehenengo
muxuak, goiko pisu ahaztezina... Zinea itxi egingo
dute, eta errua gurea ere
bada. Denok (ni ere bai)
joan gara askotan Bilbo
edo Donostiara multizine
prefabrikatu
horietara.
'This is America', lagunak.
Palomita industrialak eta
Coca Colak barra barra.
Berdina da Bilbon zein Sevillan egotea. Barruan bazaude, berdin berdinak dira denak.
Nik behintzat, Untzaga
itxi arte, aprobetxatuko dut
eta ahal dudan bakoitzean
joango naiz, seguro. Nere
bizitzako zatitxo bat itxiko
dute, eta merezi duen bezala agurtu nahi dut.

LEIRE ITURBE

N
da eta, neurri honen bitartez,
…eta kitto! euskara elkarteak
lehiaketa ospetsuagoa izatea
lortu nahi du, “jendea gehiago
erakartzeko”.
E p e a az ar o a r e n 7 r a a r t e
Aurreko edizioetan bezala,
lanak banakakoak izan beharko
dira, eta gai eta doinuak libre-

AMAIA JAIO

rrenak, 40 euro eta plaka bat.
DBHko irabazleak 120 euro eta
txapela, eta bigarrenak 100 euro eta plaka eskuratuko dituzte.
16 urtetik gorakoen mailan, azkenik, garaileak 300 euro eta
txapela jasoko ditu eta, bigarrenak, 250 euro eta plaka. Aurreko urteetako edizioekin alderatuz, sarien kantitatea igo egin

Irabazleek bertsolari profesionalekin abestuko dituzte euren bertsoak.

ak. Parte hartu ahal izateko,
Lehen Hezkuntzakoek bertso
1 edo kopla 2 idatzi beharko
dituzte, DBHkoek bertso 2
edo 4 kopla, eta 16 urtetik gorakoek 4 puntu edo gehiagoko
6 bertso gutxienez.
Lanak entregatzeko epea
eguaztenean zabaldu zen eta
azaroak 7ko goizeko 09.00ak
baino lehenago entregatu behar izango dira (3 kopia gaitzizenarekin) ..eta kitto! Euskara
Elkartearen egoitzan (Urkizu
pasealekua, 11 - solairuartea).
Sarien ebazpena azaroaren
20an emango da jakitera eta
sariak azaroaren 28an egingo
den Gazteen Bertso Jaialdian
banatuko dira. Gainera, aurreko edizioetan egin den legez,
irabazleek bertsolari profesionalekin abestu ahal izango dituzte euren bertsoak jaialdi
horretan.

Ikasturtea
Arraten
hasi dute
La Sallekoek
Ezin hobeto hasi dute ikasturtea
Azitaingo La Salle ikastetxeko ikasle
eta irakasleek, irailaren 19an Arratera
igota. Ikastetxeko arduradunek
azaldu digutenez, “goizean
ikastetxetik irten eta oinez igo ginen
Arratera. Hara ailegatuta ospakizuna
izan genuen santutegian eta Ama Birjiñari bedeinkapena eskatu genion. Ondoren, elkarren arteko
harremanak sendotzeko, jokoak eta jolasak egin genituen zelaian, guztia musikarekin lagunduta.
Bazkalostean, eta ingurua txukundu ondoren, bueltarako bideari ekin genion. Eguna pattal xamar hasi
bazitzaigun ere, amaiera zoragarria eman genion, elkartasun, alaitasun eta adiskidetasun jatorrean”.

Bor ja Rod ríg uez
(KAZETARIA)
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Danbaka musika lehiaketaren III. edizioak aurrerapausuak ematen dihardu. Urriaren 17an hasiko den
lehiaketan parte hartuko duten 24 taldeetatik, bakarraren izena geratzen da jakiteko: urriaren 6an ezagutuko
da internet bidez publikoak aukeratutakoa. Eibarko hiru talde egongo dira gutxienez: Flipin Folk, Norman
eta Ni_neu; baina beste batek lagundu diezaieke, Hikarak, jendeak bere botoekin horrela erabakiz gero.

Eibarko hiru talde Danbakan
egon gara”, aipatzen du Iker Barandiaran
Danbakako koordinatzaileak. 39 talde aurkeztu dira edizio honetara, “Debagoienako
24 eta gainontzeko eskualde bietako 15”.
Mugen zabaltze hau lehiaketaren kalitatean igarriko dela uste du Barandiaranek.

ugak ireki ditu aurten Danbaka
musika lehiaketak. Debagoienaz
haratago joan, eta Debabarrena
eta Durangaldera iritsi da lehiaketa. Taldeen kopuruari dagokionez ere, lau talde
gehiagok hartuko dute parte. 23 talderen
izenak aukeratu dituzte dagoeneko antolatzaileek eta, azkena erabakitzeko, gaur
12.00etan amaitzen zen internet bidez
(www.danbaka.com) botoa emateko epea.
Taldeak aukeratzen ibili dira aurreko barixakura arte antolatzaileak. “Talde edo bakarlari bakoitzak hiru kantu aurkeztu zituen, eta horiek entzuten eta aukeratzen

M
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E s t i l o e zb e r d i n a k
Talde guztien artean, musika estilo ezberdin eta askotarikoak aurkitu dituzte antolatzaileek eta, horren harira, epaimahaia ahalik eta musika estilo gehien aukeratzen saiatu da. Rocka, punk-rocka, metala eta heavya oso presente egongo badira ere, koordinatzaileak bitxikeriak daudela ere azpimarratzen du; besteak beste, folka lantzen
duen Flipin Folk talde eibartar-ermuarra.
E i bar t ar r ak l ehi a ke t an
Eibarko hiru taldek lortu dute azken 24en
artean sartzea. Hala ere, beste laugarren bat
gehitu daiteke, internet bidez publikoak Hikara taldeak parte hartu behar duela erabakitzen badu. Lehiaketan ziur parte hartuko
duten eibartarrak Flipin Folk, Norman eta
Ni_neu izango dira. Flipin Folk eibartar eta
ermuarrez osatutako folk-rock taldea da.
Iñaki, Jorge, Aitor, Paulino eta Txema dira
taldekideak, eta taldea 2001ean sortu zen.
Ni_neu-k aurreko taldearekin zerikusia dau-

ka; izan ere, Aitor Sologaistoa da kide bakarra eta Flipin Folken ere jotzen du. Rocka
lantzen du Sologaistoak eta 2003an ekin
zion bideari musika munduan. Azkenik,
Norman punk-rock eibartar-ondarrutarra
dago. Gorka, Beñat, Kepa eta Alexek osatzen duten taldeak orain dela urtebete ekin
zion bideari. Hirurek euskeraz abesten dituzte euren abestiak.
K o n t ze r t u a k E s p a l o i a n
Lehiaketaren lehen kontzertua urriaren
17an, barixakuan, egingo da Elgetako Espaloia kafe antzokian, 22.30etan. Lehen
kontzertu horretatik aurrera, beste bost
egingo dira final nagusiaren aurretik, denak barixakuetan 22.30etan. Final nagusia,
bestetik, urtarrilaren 16an jokatuko da, leku eta ordu berean.
Lehiaketako kontzertuen aurkezlea Maider Arregi izango da eta hauek izango dira epaimahaia osatuko dutenak: Yul Bolinaga (RIP), Iñaki Bengoa (Gose), Itziar Iturbe (Cool Panic), Iban Arantzabal (Goiena
Komunikazio Taldeko telematika zuzendaria) eta Iker Barandiaran (Danbakako koordinatzailea).
Auker atut ako ta ldee n izenak et a k ontz e rt u et ak o eg u te g i os o a d at o rr e n a s t e a n k a l e r a t uk o d i t ug u .
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Novamark
denboraldi
berrirako
prestatzen
irugarren denbojarraian,
raldiz
Novamark-ek babestuko du VL Baloncesto
Eibar taldea. Urriaren 11n
hasiko duten denboraldirako, abuztuaren amaieratik dihardute prestatzen, Gaizka Hernández
entrenatzailearen aginduetara. Denboraldi berrirako, iazko hiru jokalari
galdu ditu taldeak: Ivan
Bastida, Iker González eta
Asier Gorriti, hirurak ere
garrantzi handikoak Novamarken jokoan. Hutsune horiek ordezkatzeko,

Eibar-Albacete
bihar, 18.30etan

L

H

I a z k o d e n b o r a l d i a n e r re g u l a r t a s u n a f a l t a i z a n z i t z a i e n
Nova mar k- eko j o k a l a r i ei .

Alex Vázquez eta Pablo
Asenjo jokalari berriak
etorri dira taldera.
Probintziako 2. mailan
jardungo du aurten ere Eibarko taldeak, multzo bitan banatutako beste 29
talderekin batera. Multzo
bakoitzeko hiru lehenak
sailkatuko dira igoera fasea
jokatzeko; eibartarrek, de-

na dela, zaila izango dute
postu horietan sartzea.
Bestalde, taldeak ateak zabalik ditu taldearekin probatu edo entrenatu nahi
duen edonorentzat (martitzen, eguen eta barixakuetan). Harremanetarako, baloncestoeiba@hotmail.com
posta elektronikoa erabili
daiteke.

Durango liderra foball-zaletuan
rain arte jokatutako partidu biak
irabazi dituen talde bakarra
izanda, Durango sailkapeneko
lidergoan dago, sei punturekin. Denboraldiko bigarren jardunaldian, 2-0 irabazi
zion Sporting-i, JoseAutosek 3-2 Esmorgari, Tankemansek egurra eman zion (80) K-OX Azkenari eta Teknografikek ere
egurtu egin zuen Eitek. Zapatuan emaitza horiek eman baziren, domekan Vival-

O

ocaliako kamarak (eta ez ETBkoak) izango dira biharko Eibar KE-ren partiduko
lekukoak. Plantilari dagokionez, Carmelo izango da bakarra atseden hartzen, abduktorea hobetzeko tratamenduarekin jarraituko
baitu. Codina, Biel Medina eta Txiki Acaz errekuperatzen doaz. Martitzenean, bestalde, Eibarrek Zaldibarren jokatuko du, Solobarria foball zelai berriaren inaugurazioan; han izango
da ere, ohorezko sakea egiten, Mendilibar Valladolideko entrenatzailea.

dik eta Txokok bana berdindu zuten eta
Aretok eta EzDok-ek husna, Akats-ek
Aguiñaspiri 3-2 irabazten zion bitartean.
Jardunaldi berrian, honako norgehiagokak jokatuko dira: Vivaldi-Areto, EzDokAguiñaspi, Esmorga-Akats, Eitek-Txoko,
KOX-Azkena-Teknografik, Sporting-Tankemans eta JoseAutos-Durango, hau azken denboraldiko bi onenen arteko lehia
(domekan, 12.00etan hasita).

Eibartarrak
Marraskilo Tourrean
railaren 20an egin zen Soraluzeko mendi
taldeak antolatutako Marraskilo Tour mendi
ibilaldia. 35 kilometro izan zituen plaza Berritik irten, Sagar errekatik pasatu eta Baskoitxin amaitu zen probak, helmuga Soraluzen
kokatuz. Tartean izan ziren gure herrikoak ere,
Atxolingo gaineko irudian ikusi daitekeenez.

I

Lau pelota partidu bihar Astelenan
rratsaldeko 17.00etan hasiko da Gipuzkoako Kluben Arteko torneoko jaialdia bihar Astelenan, honako partiduekin Deportiboko
ordezkarientzat: kadeteetan, Erik-Martín urnietarren aurka; jubeniletan, Hidalgo-González Mundarrokoen aurka; eta seniorretan, Unamunzaga-Agirrebeña eta Zubizarreta-Karmona Antiguoko bikoteen kontra. Azken asteburuan, Etxaniz-Egaña bikoteak irabazi egin zuen eta Bengoetxea Oñatiko torneoaren finalerako sailkatu zen, Muguruzarekin.

A
Forum Sport-eko denda berria
irol-denda berria inauguratu zuten aurreko asteko
martitzenean gure herrian. Julian Etxeberrian dago
kokatuta, lehen Lizarralde garajea zegoen tokian,
eta dendak 1.200 m2 ditu. Goi mailako kirol materiala saltzen espezialista den euskal kate horretako lokalaren inaugurazioan, hainbat kirolari izan ziren: esaterako, Lejarreta,
Gorospe, David Etxebarria eta Leanizbarrutia txirrindulariak; Andrinua eta Urrutia foballariak; Marti Fiz atleta...

K

Arrate bide onetik jarraitzeko
asmoz Pontevedran
iudad Reali irabaziz Arratek lortutako balentriari jarraipena eman nahi diote eibartarrek Pontevedran bihar, 20.00etatik aurrera, jokatu beharreko partiduan. Galiziarrek ere
partidu bakarra irabazi dute orain arte. Bestalde,
1. Nazional mailako Arratek galdu egin zuen
denboraldiko lehenengo partiduan Beti Onak-en
pistan (29-28). Asteburu honetan hasiko da ere
behe mailakoen talde guztien denboraldia.

C
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Kirolez kirol
Manix-ek utzitako lekua hartu du Carlos Pousok
(Leioa, 1960) Eibar KEren aulkian. Hamalau urtez
Bizkaiko ia maila guztietan entrenatzen ibili ostean,
Sestao Riverretik etorri da aurten Ipuruara.
Apaltasun osoz, ilusioarekin egiten dio aurre
denboraldi honi. Taldearen helburuak zeintzuk diren
argi ditu, hori bai, joko onari uko egin gabe.

CARLOS POUSO
Eibar KE-ko entrenatzailea

- 1 5 p u n t u t i k 7 l or t u d i t u z u e .
Nola ik us i d uz u tald earen
denbor al di hasi era ?
Taldea piskanaka egokitzen
ari da denboraldi berrira, akoplatu egin behar da. Denboraldi hasiera honetan ondo ikusi
dut taldea eta gauzak ondo
doazkigu, baina oraindik gauza
batzuk konpondu behar ditugu, izan ere, puntu batzuk galdu ditugu egindako akats batzuengatik.
- Er r e g e K o p a n , b e s t e t i k , l e h e n k a n p o r a k e t a n b o t a z ut e n
t a l d e a k a l e r a . On d o d a t o r k i o
hor i Ei ba rr i burua l ig an bak arr ik eduk it zek o?
Beno, kontsolatu ez dena
nahi ez duelako izango da.
Egia esan, niri Errege Kopan
aurrera egitea gustatuko zitzaidakeen, baina tamalez ezin
izan zen horrela izan, Castellon
gu baino hobeto ibili zen egun
horretan eta ez dago besterik.
- N ol a i kust en duzu K opar en
f o rm a tu a?
Txantxa bat da. Talde handiek asmatu duten formatu bat
da, txikiak gure artean ‘jan’
gaitezen eta eurek errazago
izan dezaten txapelketa lortzea. Txikiek hiru kanporaketa
pasatu behar dituzte handien
aurka jokatu ahal izan, diru piska bat irabazi eta kalera joateko. Asko errazten zaizkie gauzak handiei. Gainera, inori ez
...eta kitto!/2008-X-3

zaio txapelketa hau interesatzen, baina handiei gutxiago
interesatzen zaie lehen kanporaketetan talde xume batekin
galtzea. Talde apalei dagokienez, Kopak interesa galdu du.
- A lda ke tak i zan dir a t al dea n
a ur r e ko d en bo r al di a r e ki n al d e r at u z . Z ai l d u e g i te n d u h o r r ek l an a d enb or a ld ik o le he n
t x a n p a n?
Gauza berriak daudenean,
hauek egokitzea kostatu egiten da nolabait. Entrenatzaileak jokalariak ezagutu behar ditu, eta alderantziz. Baina hori
denbora kontua da eta bide
ona daramagula uste dut.
- Z e r e ma n d i e za i o k e t e t a l de a ri jo k al ar i b er ri e k?
Hemen badaude, eurengan
nolabaiteko kalitate ona ikusi
dugulako da. Horrez gain, beheko mailetatik datozen jokalariak direnez, ilusioa daukate
2. A mailan aritzeko eta hori
erakusten saiatzen dira entrenamendu eta partidu oro. Azken finean, Eibar beti ezagutu
da behetik ‘gosearekin’ dato-

“Kopako for m a t ua
txantxetakoa da.
Azkenerako,
t a l d e a p a l e k e re
i n t e re s a g a l t z e a
lortu dute”

EKHI BELAR

“Eibarri buruzko
topikoak amaitu
direla uste dut”
E i b a r k o e n tre n a t z a i l e a k t al d e a n d i t u e n j o k al a r i a k d e f e n d i t z e n
d i t u , “ h e m e n b a d a u d e z e o z e r i ku s i z a i e l a ko d e l a ko ” .

zen jokalariei bultzakada emateagatik.
- A zke n fi tx ak e ta Tik o i zan
d a , j o k a l a r i i n t e r na z i o n a l a .
Azken orduan etorritako jokalaria izan da eta aurredenboraldian bere kabuz ibili denez,
gorputz erresistentzia handia
badu ere, txispa edo bizitasun
piska bat falta zaio. Hala ere,
gogotsu dabil eta denborarekin jokalari garrantzitsu bat
izango da guretzat. Hala ere,
ezin diogu presio gehiegirik
sartu, izan ere, berak ez du
ezer berezirik erakutsi behar,
beste jokalari bat gehiago da
eta bere ezaugarrietako jokalari bat izatea oso ona da taldearentzat. Ezin dena pentsatu da
jokalari batek partiduak irabazi
ditzazkeela.
- L ehe n n eu rke tetan ik us i
dena re n ar aber a, bal oi a ondo j o k a t ze n du e n t a l de a d a
zu re a . H o rr e l a k o a d a z uk
n a hi d uz u n E i b a r ?
Denok nahi dugu foballean
ondo jokatzen duen taldea
edukitzea. Dena ondo egiten
duen taldea, ausarta, trinkoa,
eta abar. Horretarako entrenatzen dugu, baina hainbat gauza hobetu behar ditugu orain-

dik. Eibarrek baloi luzeak eta
joko zuzena egiten duela esan
da beti, baina topiko horrekin
duela urte batzuk amaitu zela
uste dut. Hala ere, betiko kontua da eta etiketa hori kentzea
kostatuko zaio taldeari, baina
gaur egun topiko hori okerra
dela uste dut. Amorrortu,
Mendilibar eta Manixekin baloia ondo jokatzen zuen taldea
ikusi zen, eta orain ere horretan saiatzen gara.
- Za ra go za , Rea l a, C e lt a. . .
pr i n t zi p i o z be l d ur r a e m a t e n
du t e n i z e na k d i r a . N o l a i k u s ten d u z u 2 . m ai la ?
Talde horiek mailaz igo nahi
duten 12 taldeen artean daude, baina azkenean hiru dira
bakarrik helburu hori lortzen
dutenak. Guk beste helburu batzuk ditugu, mailari eustea da
gure xede nagusia, baina denboraldiak talde bakoitza bere
lekuan ipintzen du amaieran.
- P r o no s t i k o r e n ba t e g i t e n
a us a r t ze n za r a ?
Ez, ez. Nik burua hurrengo
partiduan daukat soilik, zapatuan Albaceteren aurkak jokatuko dugun neurketan. Gainera, ez naiz batere ona kinielak
egiten.
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Urbat-Urkotronikek denboraldi
berria aurkeztu du
arixaku arratsaldian aurkeztu zituen denboraldi berrirako igeriketa eta waterpolo taldeak Urbat igeriketa kirol elkarteak. Igerilariek azken denboraldikoa errepikatzeko asmoz hasiko dute, hau da, marka berriak
lortzeko bidetik. Edu López eta
Deyane Fernández izango dira
aurten ere entrenatzaile eta Eibarren azken urteotako torneo berberak antolatuko dituzte: Gabonetakoa eta San Juanekoa.
Waterpoloan, bestalde, jauzi

B

berria emango dute oraingoan
eta, seniorretan talde bi uretara
ateratzeaz gain, jubenil mailako
talde berria sortzeko asmoa dute;
honez gero, sei jokalari dituzte
plantilan eta beste dozena erdi
lortzeko ahaleginetan dihardute.
Hauek ere torneo bi jarraituko dituzte antolatzen, San Juanekoa eta
uztailean Mutrikun egingo den
beachpolo modalitatekoa; eta Gipuzkoako (urrian eta azaroan) eta
Euskal Herriko (azarotik apirilera)
ligetan hartuko dute parte.

D i e g o O l m o s a r i a j a s o t z e n E l i A r g a n d oñ a r e n e s k u t i k .

Diego Olmo oso maila onean
Groseko txapelketan
ibarko Klub Deportiboak lau ordezkari
izan diti Donostiako
Grosek antolatutako XVIII.
txapelketa irekian eta Diego Olmo eibartarra 18 urtez azpiko onena izan da
eta baita Nazioarteko Fe-

E

derazioaren
zerrendan
2.000 puntutik behera dituztenekoen artean ere.
11. postuan sailkatu da, sei
punturekin, eta atzetik izan
ditu Mikel Baena (5 puntu),
Edu Olabe (4,5) eta Julen
Garro (4) taldekideak.

LEIRE ITURBE

Deporreko eski batzordea
txangoak prestatzen
Areto-foballeko Debabarrenaren
porrota etxean
aldeko jokalarien gaztetasuna gogotik ordaindu zuen
Debabarrenak asteburuan
Ipuruan jokatutako partiduan; horren adibidea da, 5-3 irabazten joan eta gero, Zaldibirekin galdutako neurketa (5-6). Aurkarien azken gola, esaterako, Debabarrenako atezain-jokalaria aulkira zihoala
aprobetxatu zuten sartzeko. Eneko izan zen goleatzaile nagusia,
hiru golekin, eta bana sartu zituzten Ivanek eta Iosuk.
Asteburu honetan Debabarrenak Zarautzen jokatuko du. Eta ju-

T

benil mailako Asador Azitainek
denboraldiko lehenengo partidua
izango du domekan Ipurua kiroldegian, goizeko 10.00etatik aurrera, Aloña Mendi hartuz.

lub Deportiboko eski batzordeak, 2008/09 denboraldiari begirako txangoen egutegia prestatzeko,
eskaera egiten die ikastetxeetako irakasleei urriaren
15erako OHOko 5. eta 6. mailakoen eta DBHko 1. eta 2.
mailakoen azterketa datak jakinarazteko (urtarriletik Aste
Santurainoko tartean). Informazioa 943-208746 fax zenbakira edota eski@deporeibar.com postara bidali daiteke.

K

Behobia Txiki martxan
rriaren 1ean zabaldu zuten on-line izena emateko
aukera Behobia-Donostia probarekin batera jokatuko den Behobia Txiki probarako www.behobia-sansebastian.com webgunean. Epea azaroaren 8ra arte luzatuko da eta, dortsalarekin batera, oroigarri modura kamiseta
eta txapel bana banatuko dira. Behobia Txikiak 1’2 kilometroko ibilbidea izango du, zirkuitu motakoa, Boulevard-aren
eta Kursaalaren artean egitekoa. Maila bi izango dira: 8-10
urte artekoa eta 10-12 artekoa. Proba horren helburua umeak kirolean sakondu dezaten aukera ematea da.

U

Eibartarrak bikain Durangoko rallyan
ngel Pérezek eta Jorge Beorlegik
osatutako bikoteak hartu zuen,
Durangoko Klasikoen VII. rallyan,
Roland Holke eta Fernando Beorlegi iazko
irabazleen lekukoa; azken hauek 4. postuan sailkatu ziren aurtengoan. Irabazleek
egindako lan bikainak Elgetan izan zuen
azken errekonozimendua eta han jakin zen

A

Mini Cooper-eko gidarientzako izango zela garaipena, bigarrenei zazpi segundoko
aldea kenduz. Hirugarren postua ere Eibarko ordezkarientzat izan zen, Iñaki Barredo
eta German Gonzálezek osatutako bikotearentzat. Zailtasun mordoa izan zuen 500
kilometrotik gorako proban, Eskuderien
Saria ere eibartarrek bereganatu zuten.
...eta kitto!/2008-X-3
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Elkarrizketa

“Harro geratu nintzen Melanie Griffith-i
egindako orrazkerarekin”

JAVIER JAUREGI, ILEAPAINTZAILEA

Melanie Griffith, Javier Bardem
eta Cecilia Roth bezalako zine-izarren
artean ibili da Javier Jauregi
ileapaintzailea Donostiako Zinemaldian.
Ileapaintzaile ofizial bezala, pertsonaia
famatuen ileak zaintzen ibili dira Javier
eta Kimetzeko bere lan taldea.
Hala ere, beste izar bat orraztea da
bere nahia: Madonna.
- Donostiako Zinemaldiaren ileapaintzaile ofiziala. Izen ponposoa benetan.
Bai, bada. Guretzat ezustekoa izan da
eta, ospe aldetik, zerbait garrantzitsua;
izan ere, gure lana hemen inguruan egiten dugu, Gipuzkoan. Egia da Madril eta
hiriburuetan diseinatzaileentzat ere lan
egin dugula, eta horrela, batzuetan kanpoan zure lana etxean baino gehiago
baloratzen duten sentsazioa daukazu.
Baina, kasu honetan, hemen ere baloratzen gaituztela ikusi da.
- Z e r ga t i k u s t e d u zu a u k e r a t u z i n t u z t e l a i l e a p a i n t z a i l e o fi z i a l m o d u r a ?
Desfile eta horrelakoetan ibili izan
naiz, jende askorentzat lan egiten, eta
abar. Gure estiloa gustokoa izan dutelako, erabakiak seguru hartzen ditugulako
eta dena koordinatzeko ahalmena ikusi
zigutelako aukeratu gintuztela uste dut.
- N o l a k o l a n a e g i n du z u e D o n o st i a k o
zi n e ma l d i a n?
Lehen esan bezala, dena koordinatzea
garrantzitsua izan zen. Horrela, lan
arruntaz gain, sortzen ziren arazoak berehala konpondu behar genituen, adibidez, L`Orealeko nagusien emazteak filmeren bat ikustera zindoazela-eta Costa
Vasca hotelera lagun bi bidaltzea. Kasu
berezietaz arduratzeaz gain, artista batzuk kamararik ikusi nahi ez zutelako euren geletara joan behar bainintzen (Melanie Griffith, Javier Bardem eta Cecilia
Roth, adibidez), L`Orealek hotel baten
suitean zeukan ileapaindegia koordinatu
behar nuen.
- L a n de x e n t e be r a z .
Bai, lan asko, ordu asko eta ziurgabetasun asko. Izan ere, ez zenekien noiz
deituko zizuten, horrela, lo egiteko orduan ere telefonoari adi egoten zinen
badaezpada.
- Z en b a te k o l an - ta ld er ae ki n eg i n d u zu l a n ?

...eta kitto!/2008-X-3

Goizetan bizpahiruren artean, eta
arratsaldeetan hirutik bostera bitartean
egoten ginen lanean. 20 bat lagunek
egiten dugu lan Kimetzen eta hiru ileapaindegietakoak txandakatzen ahalegindu nintzen, disfrutatu zezaten.
- I z a rr a k p a n t a il a n b e z a i n d i s t i r at s u ak d i ra ?
Bakarren bat badago ideia finkoak dituena, baina gehienak gure esku daude.
Hau da, ikusten badute era egokian lagundu eta seguru aholkatzen diezula,
gure eguneroko bezeroak bezala lasaitzen dira.
- E t a z o r r o t za k di r a ?
Ez nuke gehiego direla esango. Badago bakarren bat nik ikusi nahi ez nukeena, baina euretako %90a ohituta dago
euren buru eta ileetan jendea ibiltzen,
eta ondo aholkatzen diezula ikusten badute, lasaitu egiten dira.
- Ak t or e ek e re ‘ p r en t s a -a r ro s a ’ ir ak u r t ze n d ut e i l e a p a i nd e gi a n?
`Que me dices´ aldizkarian guk egindako lanak agertu ziren eta guk ikusteko
erosi genituen, eta bakarren batek irakurri zituen. ‘El patio de mi carcel’-eko aktoreek, adibidez, aldizkari hortan agertzen zirenez, begiradatxo bat edo beste
bota zioten. Beno, bestela ez gehiegi.
- Z e i n i z a n d a e sk a t u d i z u e t e n g a u z a r ik a r ra r o en a?
(Pentsakor) Ez dakit. Ez dute gauza
arrarorik eskatu, nahiz eta niri egitea gus-

“ E t x e a n e re b a l o r a t z e n
gaituztela ikusi
dugu Donostian”

tatuko litzaidakeen; izan ere, niretzat
erronka bat izango zitekeen, ea hori egiteko gai nintzen ikusteko eta hori nik egina zela esan ahal izateko. Normalean, borroka piska bat egin behar izan genuen
gauza arraroak egiteko, eurek orrazkera
arruntagoak nahiago zituzten-eta.
- Z e i n i z a n d a b e ze r o o n e n a ?
Konpromisoa da hori (barreak). Esan
behar dut oso harro geratu nintzela Melanie Griffith-i egindako orrazkerarekin.
Lehen egunean bereziki urduri negoen,
berak ruloekin ilea kiskurtzeko esan eta
nik plantxarekin egin nion, ruloak ez nituelako. Orduan, bere aurpegia ispiluan
ikusi eta orrazkera oso gustuko zuela
esan zidan.
- Eta txarrena?
Ez dakit bere izena, baina kazetaria
zen. Oso ‘pedorra’ zen eta gelan sartu
bezain laister denak ihes joan ziren.
Hortik atera kontuak! (barreak).
- No ri g u s t atu k o l itz a iz u ke il ea ap ai n tzea?
Madonnari.
- O ra in , E ib a rr en d u z u n i le ap a in d e g ian iz arr ei eg in d ako o rraz ke rak eg i t ea es kat u ko d iz u te.
Ea horrela den. Gu argazkiak egiten
saiatu gara eta collage bat egitea pentsatzen dugu horiekin. Printzipioz, horretarako balio izatea nahiko genuke.
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Euskal Festei buruzko erakusketa
ibarko Euskal Festak ospatu zirela ehun urte bete
direla gogoratzeko, Udalak erakusketa antolatu du.
Eguenean hasi eta abenduaren
15era arte ‘Euskal Festak-Fiestas
Euskaras: Eibar 1908’ izenburuko erakusketa egongo da ikusgai Armagintzaren Museoan
(Portalean, 5. solairuan). Erakusketak 1908an gure herrian
ospatutako jai garrantzitsuaren
inguruko hainbat argazki eta
bestelako material bilduko ditu
eta orain dela ehun urte ospakizun horretarako antolatu ziren
jardueren berri emango du.
Izan ere, 1908ko Euskal Festak
zirela-eta, Eibarren Arte eta Industria Erakusketa, monografia
lehiaketa, musika banda eta
abesbatzen arteko lehiaketak

E

Laburrak

eta abeltzaintza erakustaldia
egin ziren. Armagintzaren Museoa martitzenetik domekara
zabaltzen dute, 16.00etatik
20.00etara eta erakusketa ordutegi horren barruan bisitatu
ahal izango da.
Me nde ur r e n a r i e s k a i n i t a k o
liburua
Mendeurrena
ospatzeko,
Udalak 2008an zehar garatzeko
hainbat jarduera antolatu du.
Datorren astean zabalduko den
erakusketaz gain, Ego Ibarrak
maiatza amaieran argitara eman
zuen azken lana Euskal Festei
eskainitakoa izan zen: Antxon
Narbaiza Azkue-ren ‘1908ko Eibarko Euskal Lore Jokoak’ . Interneterako landu eta idatzitako
lana da eta 221 orrialdetan, os-

K IL O M E T R O A K
Domekan Iruran ospatuko den
ikastolen jaira joateko autobusak antolatu ditu …eta kitto!
Euskara Elkarteak, Juan Antonio Mogel ikastolako Gurasoen Elkartearekin batera. Autobusak Egogaineko autobus
geltokitik irtengo dira, goizeko
09.30etan eta buelta, berriz,
19.30etan izango da.

ZINEA

pakizunari buruzko informazio
zabala jasotzeaz gain, interneterako sarbide edo lotura ugari eskaintzen dizkio irakurleari. Ego
Ibarra batzordeak liburua osorik
eta doan jaisteko aukera ematen du bere www.egoibarra.
com webgunean.

Koldo Etxebarriaren margo berritzaileak Portalean
tzo inauguratu zen
Portaleko erakusketa
aretoan Koldo Etxebarria (Lemoa, 1960) artista bizkaitarraren koadroez osatutako
erakusketa. ‘El silencio del ser’
izenburupean bildutako lanek
argi lagatzen duten moduan,
bizkaitarraren koadroak margolaritzaren kontzeptu tradizionaletik aldendu egiten dira,
artista teknologia berrietaz baliatzen baita perspektiba eta
arkitekturari buruzko bere ikuspegia adierazteko. ‘Autodesk

A

Maya’ moduko programa informatikoei esker, koadroetan
lortzen duen efektua benetan
berezia eta berritzailea da.
Etxebarria Arte Ederretan lizentziatua da EHUn eta
1983az geroztik EiTBko Departamendu Artistikoan egiten du
beharra. Urriaren 26ra arte
ikusgai egongo den erakusketa
ohiko ordutegian bisitatzeko
aukera izango da, martitzenetik domekara, 18.30etatik
20.30etara Portaleko erakusketa aretoan (2. solairuan).

Salamancara txangoa
rriaren 11 eta 12rako Salamancara bidaia
antolatu du Eibarko Pedrucho Zezenzaleen Elkarteak. Eibar foball taldeak Salamanca taldearen aurkako partidua jokatuko duela kontuan izanda, honako programa prestatu

U

dute: urriak 11n 06.45etan autobus geltokitik irtengo da autobusa eta bidean hamarretakoa
egingo dute; 13.15etan Campo Charroko ganadutegia bisitatu eta bertan bazkalduko dute; ondoren, Salamancako hotelera joan eta bakoitzak
nahi duena egiteko aukera izango du. Eta hilaren
12an, hotelean armozua hartu eta goiz osoa libre izan ondoren, hotelean bazkaldu eta
16.00etan foball partidua ikustera joango da taldea. Eibarrera gauerdirako bueltan izatea aurreikusi dute. Elkarteko kideentzat 155 euro balio
du bidaiak eta bazkide ez direnek 175 euro ordaindu beharko dute. 50 lagunentzat tokia dago
eta interesa duenak urriaren 8ko 19.00etarako
erosi beharko du txartela Arkupe, Leo, Niza edo
Zubi-Gain tabernan.

Eibar zine klubak ikasturteari
ekin dio eta, betiko martxari
helduta, martitzenetan Coliseo
antzokian filmak eskainiko dituzte, 21.30etatik aurrera: hilaren 7an ‘Pozos de ambición’
(Paul Thomas Anderson)
emango dute, hurrengo astean ‘En el Valle de Elah’ (Paul
Haggis) eta hurrengoan ‘Casual day’ (Max Lemcke). Sarrerak 3’50 euro balio du. Eta
Amaña kultur aretoak, berriz,
urriaren 19an hasiko du umeentzat eskaintzen duen programazioa, ‘Kung-Fu panda’
pelikularekin. Emanaldiak domeka arratsaldetan izango dira, 17.00etan eta sarrerak 2’50
euro balio du.

19 58- A N JA I O T A K O A K
Urte horretan jaiotakoak urriaren 28an elkartuko dira, elkarrekin bazkaltzeko. Antolatzaileek programa hau prestatu
dute: 13.00etan Untzagan batuko da taldea eta ordu laurden geroago argazkia aterako
dute. 13.45etan O’Jays tabernan zerbait hartuko dute, trikitilarien musikak lagunduta eta
Arrate hotelean egingo den
bazkaria 15.00ak aldera hastea
aurreikusi dute. Bazkalostean
dantzaldia
izango
dute,
19.30ak arte eta jaia agurtzeko, Ongi Etorri tabernaraino
kalejiran joango dira, trikitilariekin, han cavarekin brindisa
egitera. Joan nahi duenak 80
euro sartu beharko ditu, izena
eta abizen bi emanda, Kutxako
kontu korronte honetan: 2101
0035 14 0126476175. Izena
emateko azken eguna hilaren
15a izango da.

19 53- A N JA I O T A K O A K
Urriaren 18an bazkaria egingo
dute aurten 55 urte bete edo
beteko dituztenek. Arrate hotelean izango da bazkaria eta
joan nahi dutenek 75 euro sartu beharko dituzte, izena eta
abizen bi emanda, honako
kontu korronte zenbakian:
2101 0035 10 0012161675.
Izena emateko azken eguna
urriaren 14a izango da.

...eta kitto!/2008-X-3
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Irakurzaletasuna indartzeko programa abian
urreko ikasturteotako
esperientziari jarraituta, ‘Familiak ere kontatzen du’ programa garatuko
dute urrian umeen liburutegian. Irakurtzeko zaletasuna
txikitatik piztu eta indartzeko
atzo hasi eta datozen hiru asteotako eguenetan, 17.30etatik
aurrera jolas-giroko jarduerak
egingo dituzte Juan San Martin
Liburutegian, “3 eta 6 urte bitarteko haurrak liburutegira,
irakurketara eta euskerara hurbiltzeko. Horrekin batera libu-

A
Gehiago saltzeko
momentua?
er? Aspertuta zaudete
krisia gora eta behera
etengabean, ezta? Badirudi egoera bat baino,
modan jarri den tendentzia
besterik ez dela, eta bat-batean guztiok bihurtu gara
ekonomia globalean aditu.
Gure kontsumo jardueran
baina ez da horrelakorik
gertatu, baina agian orain
beldurra gorputzean sartuta
dugula, kalera irteteari utziko diogu, erosteko tentazio
guztiak ekiditeko.
Krisi garaian ere eta askok “normaltzat” hartuko
duzuen moduan, publizitatearen gastua murrizten da
lehenik, batzuk gastu baino
inbertsio hitza erabiltzen
badugu ere. Baina hau ere
ez da gertatu oraindik, aurtengo publizitatearen inbertsioa era orokorrean
hartuta positiboa izan baita
momentuz. Era sinplean
azaltzeko, kontsumoa behera badoa, normala da enpresek tendentzia hau gelditzeko publizitate gehiago
erabiltzea.
Analisi sakonago bat eginez, publizitatea gelditu
baino eraldatu egiten da
krisialdietan.
Enpresek
emaitza zuzenagoak izan
nahi dituzte, eskaintza berezi eta promozioen bitartez eta ez dute marka irudiak eraikitzeko behar den
denbora hartzen. Medio
errentagarriagoak eta neurtzeko errazagoak erabiltzen
dituzte, Internet moduan.
Gainera, estrategia moduan, konpetentzia erlaxatzen den bitartean, badago
aukera merkatu berrian lekutxo bat egiteko.
Histeria kolektiboan estropezurik ez egiteko, publizitateak bereziki mezu
positiboak komunikatu behar dizkigu, rol sozial hori
behar du izan garai hauetan, gehienbat krisiaren mamua ez pertsonifikatzeko.

N aia ra Az pe it ia

...eta kitto!/2008-X-3

LEIRE ITURBE

Z

rutegira etortzeko eta bertako
baliabideak erabiltzeko ohitura
txikitatik hartzea, arauak jolasen bidez ezagutaraztea eta liburuak errespetatzen ikastea
bilatzen dugu. Bestalde, mailegu zerbitzua eta liburutegitxartela erabiltzeko joera guraso zein haurrengan zabaldu
nahi dugu”.
Umeen liburutegia aurreko
ikasturtean handitu zuten eta,
besteak beste, Txiki Txoko haur
txikienentzat gune berezia sortu zuten. Arduradunek zerbi-

Zapatuan Maite Fr a n ko ipuin-ko nt a la r i a ren saioa izan zen Portalean-

tzu berri horiek ezagutzera
eman nahi dituzte.
A z o k a u r r i a r e n 1 7t i k 2 6 ra
Eguenetako saioez gain,
beste jarduera batzutan parte
hartzeko aukera izango dute
haurrek eta helduek: urriaren
18an, 18.00etan, Josu Jiménezek Japoniako ipuin laburrak
kontatuko ditu umeen liburutegian eta hilaren 24an, berriz,
eta Eusko Jaurlaritzaren Irakurri
kanpainaren barruan, orri-markatzaileak egiteko tailerra ipiniko dute martxan, hau ere umeen liburutegian. Eta urriaren
azken astean, helduen liburutegian kultur aniztasuna ardatz
izango duen ipuin-kontalari
saioa egingo da.
Liburutegiko jardunetik kanpora, baina irakurzaletasunarekin jarraituz, urriaren 17tik
26ra Eibarko Liburu eta Diska
Azoka egingo da Untzagan,
Euskadiko Liburu Azoken Batzordeak Udalaren laguntzarekin antolatuta.

Angel Guenagaren erakusketa Topalekuan
omekara arte Topalekuan martxan egongo den Maria Romero eta Iratxe Garitagoitiaren margo erakusketa amaitu eta
gero, datorren barixakutik aurrera Angel Guenaga eibartarraren lanak ikusteko aukera izango da
Arrate Kultur Elkarteko erakusketa aretoan. ‘Barne irudiak’ izenburuarekin, 9 margo (akrilikoz
margotuak) eta beste horrenbeste argazki egongo dira ikusgai. Egileak berak azaldutakoaren arabera, “erakusketa honen gai nagusia gizakia da,
erabat subjetiboa den ikuspuntu batetik erakutsia. Hori bai, larrua/haragia..., gizaki baten gorputzeko atalak eskala erraldoian erakutsiko ditut.
Bestalde, argazkigintza -margogintza bikoiztasuna eta kontraesanak birplanteatuko ditut”. Urria-

D

ren 10ean 19.00etan inauguratuko den erakusketa hilaren 19ra arte egongo da zabalik, ohiko
ordutegian. Astegunetan 19.00etatik 21.00etara
eta asteburuetan, berriz, 12.00etatik 14.00etara
eta 19.00etatik 21.00etara.

San Miguel jaiak Aginagan
urreko asteburuan hasitako ospakizunek jarraipena izango dute bihar
eta etzi Aginaga auzoan, antolatzaileek egun bietarako ekitaldi
ugari prestatu dituzte-eta. Bihar
17.00etan hasiko dira ospakizunak, briska txapelketarekin. Ordu erdi geroago umeendako jo-

A

lasak hasiko dira: gaztelu puzgarriak, pelota partiduak, diskoteka eta txokolate jana egingo dira, besteak beste. Eta gauean,
21.00etan hasiko den afaria
amaitu ondoren, 22.00ak aldera
erromeria hasiko da Kupela taldearekin. Goizaldean, gainera,
txokolate jana egingo da. Eta

domekan, 11.00etan meza nagusia ospatuko da auzoko ermitan. 12.30, berriz, piskolabisa
eskainiko dute eta Gorriti ere
han izango da, bere animaliekin.
Jaia agurtzeko, idi probak jokatuko dira 17.00etatik aurrera (pisu librean bustarri bat eta kintopeko bustarri bi).
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Euskadiko Orkestraren emanaldia Coliseoan
E usk a dik o O rk es tr a S in fon ik oa k k o nt zer t ua e ska i ni ko du gaur
20.30etan Colis eoan. Zati bitan bereiztu duten egitaraua honakoa da: lehenengo zatian ‘Esclavos felices’ (J.C. Arriaga) eta ‘Concierto Violoncello’ (F.J. Haydn) eskainiko dituzte, ondoren atsedenaldia egingo dute eta bigarren zatian, berriz, Beethovenen 7.
sinfonia joko dute. Iker Sánchezek zuzenduko du orkestra eta Jon
Larrazek bakarlari jardungo du. Kontzerturako sarrerak 25 euro
balio du eta emanaldia hasi baino ordubete lehenago Coliseoko
lehiatilan erosteko aukera egongo da.

Gernikako azokara jubilatuekin

LEIRE ITURBE

Hil ar e n a z k e n a s t e l e h e n e a n , u r r i a r en 27an Ger n i ka n e g i n g o
d e n a z o k a b e r e z i r a j o a t e k o t x a n g oa k a n t o l a t u d i t u z t e h e r r i k o
ju b i la tu e k: 10.00etan irtengo dira Gernikaruntz eta, goiza azokan eman ondoren, 14.30etan Ereño auzoko Arita Berri jatetxean bazkalduko dute eta dantzaldiarekin amaituko dute eguna.
Untzaga jubilatu etxekoek urriaren 15etik aurrera ipiniko dituzte
salgai txartelak, bulego orduetan, 17 eurotan bazkideentzat eta
25 eurotan bazkide ez direnentzat. Beheko Toki jubilatu etxekoek, berriz, eguaztenean hasi zuten salmenta.

Kantabriako etxekoak jai giroan
E iba rr en bizi di r e n k an t a br i a r r e k a u r r ek o ast e burua n ospa t u
z i t u z t en B i e n A p a r e c i d a K a n t a b r i a k o a m a b i r j i n a r e n j a i a k .
Kantabria aldeko musikak eta ohiturek osatutako programa osatu
zuten antolatzaileek eta domekan denek elkarrekin bazkaldu zuten Arrate hotelean, jaia datorren urtera arte agurtzeko.

Arrate Kultur Elkartearen
Topalekuak Maria Romero
eta Iratxe Garitagoitia
gazteen margolanak
jasotzen ditu domekara
arte (19.00-21.00, lan
egunetan, eta 12.00-14.00
eta 19.00 21.00, jai
egunetan). Euren kabuz
antolatzen duten lehen
erakusketa da hau eta oso pozik agertzen
dira jaso duen harrerarengatik.

MARIA ROMERO, MARGOLARIA:
“Margolan bakoitza
mundu bat da”
- N o l a k o ma r g o l a na k a u r k e z t e n d i t u z u e T o p a l e k uk o
e r ak u sk et a n?
Nik giza figura lantzen duten 9 margolan aurkeztu ditut. Giza figura horren barruan
aurpegiak, erretratuak eta horrelakoak aurkezten ditut. Iratxek, berriz, teknika ezberdin
gehiago erabili ditu erakusketarako egin dituen 8 koadroetan. Paisaiak, margolan abstraktoak, eta abar egin ditu.
Margolanak oleoa eta collageak dira gehien bat.
- Zue n lehe n er ak usket a da ?
Gure kabuz antolatzen dugun lehena da, behintzat. Aurretik, maila kolektiboan egin
izan ditugu gehiago (…eta kitto!-ren artista gazteen erakusketa, adibidez), baina hau
izan da guk propio egiten dugun lehena. Topalekukoei erakusketa egitea proposatu eta
ongi hartu zuten gure ideia,
beraz, ez zen zailtasunik egon
arlo horretan. Oraingoan,
prestaketa guztia gure gain
hartu dugu eta ez dut esango
zaila izan denik, ez da oso
konplikatua izan.
- Nola jo an da o rain a rte
e r ak us ke t a ?
Ondo. Jendea Topalekura
hurbildu da eta guk jaso dugunaren arabera gustatu egin
zaie ikusi dutena.
- K o adr or ik sa ldu duzue ?
Bai, nik margolan bi saltzea
lortu dut momentuz.
- Z u e n g a z t e ta s u n a ig a r tz en
d a z u en l a n e t a n ?
Baietz uste dut. Koloreei
eta lantzen ditugun gaiei da-

gokienez, uste dut igartzen
dela. Horrela, ez dut uste pertsona nagusiago batek horrelako lanik egingo zukeenik.
Honekin ez dut esan nahi gureak onagoak edo txarragoak
direnik.
- N o i z pi zt u z i t za i zun ma r g o l a r i t z a r a k o za l e t a su na ?
Txikitatik gustatu izan zait
margotzea. Hazten nindoan
heinean, izebarekin margoeskolara joaten hasi nintzen
eta horrela jarraitu dut gaur
egunera arte. Orain, gainera,
Arte Ederretako karrera ikasten hasi naiz, beraz, esan daiteke afizio hutsa baino gehiago dela margolaritza niretzat.
- Z ei n d a m a rg o l an b at e g i t e k o p r o z e su a ?
Lehenik ideia bat eduki behar duzu. Horrela, aldizkari
eta abarretan, edo bakoitzak
nahi duen moduan, inspirazioa lortzen saiatzen zara.
Behin buruan ideia edukita,
bozetoa egiten duzu paperean arkatzarekin. Ondoren, bozeto horri kolorea ipintzen
diozu eta margolana nola geratuko den ikusten joango zara. Azkenik, zer egin nahi duzun jakinda, lienzo edo kartulina batean margolana gauzatzen duzu.
- P r o z e su l u z e a d a ?
Margolan bakoitzak iraupen
ezberdina izango du, izan ere,
egin nahi duzunaren ideia lortzeko denbora ez da beti berdina. Margolan bakoitza mundu bat da. Hala ere, gutxi gora behera 3 bat aste ematen
ditut margolan bat sortzeko.
...eta kitto!/2008-X-3
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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

BIHAR HOBERA

ZAPATUAN egunak aurrera egin ahala,
hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsalde
eguzkitsua izango dugu. Hegoaldeko
haizeak tenperatura maximoak igoaraziko
ditu, baina minimoak jaitsiko dira eta goizeko
ordu txikietan hainbat lekutan izotza botako
du. Domekan antzerako eguraldia izango
dugu, baina hodei gutxiagorekin.
...eta kitto!/2008-X-3

3

barixakua
NAGUSIENDAKO
DANTZALDIA
12.00 etatik 20.30 etara..Pertsona nagusiendako dantzaldia, Rhusell orkestrarekin. Sarrera doan. Astelena
frontoian.

KONTZERTUA
20.30.- Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa. Sarrera: 25 euro.
Coliseo antzokian.

4

5

domeka
KILOMETROAK

EIBAR ZINE-KLUBA

09.30.- Irurara joateko autobusen irteera. Egogain kaleko autobus geltokitik.

21.30.- ‘Pozos de ambición’.
Sarrera: 3’50 euro. Coliseo
antzokian.

SAN MIGUEL JAIAK
11.00.- Meza nagusia, Goruntz abesbatzarekin. 12.30.Piskolabisa eta Gorritiren
abereak. 17.00.- Idi probak
(pisu librean bustarri bat eta
kintopeko bustarri bi). Aginaga auzoan.

6

zapatua
SAN MIGUEL JAIAK
17.00.- Briska txapelketa.
17.30.- Umeendako jolasak
(gaztelu puzgarriak, pelota
partiduak, diskoteka, txokolate jana…). 21.00.- Lagunarteko afaria. 23:00.- Erromeria, Kupela taldearekin.
Goizaldean, txokolate-jana.
Aginaga auzoan.

7

martitzena

astelehena
IKASI
16.00.- Sendabelarren foroa: ‘Labanda eta milorria’.
Portalean.

9

eguena
IKASTEN
10.30 eta 16.00.- Nekazaritza ekologikoari buruzko
ikastaroa. Portalean. 19.30.Kaleetan kantuz. Entsegua.
San Andres elizako lokaletan.

LITERATURA
17.30.- ‘Familiak ere kontatzen du’ programako jarduerak. Umeen liburutegian.

ERAKUSKETA
19.00.- ‘Euskal Festak - Fiestas Euskaras: Eibar 1908’ erakusketaren inaugurazioa. Sarrera doan. Eibarko Armagintzaren Museoan (5. pisuan).

Lehiaketak
XIX. T. Etxebarria Sariak
Eskaerak egiteko epea: u r r i a r e n 7 r a a r t e .
Lanak entregatzea: Bic Gipuzkoa Berrilan.

E n f o c an I I. Arg a z k i L e h i a k e t a .
2009ko CAN-eko egutegirako argazki-lehiaketa.
3.000 euro. U r r i a r e n 1 7 r a a r t e , www.can.es.

VIII. Juan San Martin beka
Ikerketa-esparruak: artea eta mendizaletasuna.
Eskaerak egiteko epea: u r r i a r e n 1 0 e r a a r t e .
Informazioa: Pegoran eta Portalean.

Sanandresak 2008 kartel lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: u r r i a r e n 2 3 r a a r t e .
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.

Asier Errasti IX. Laburmetraia Jaialdia.
Lanak aurkezteko epea: u r r i a r e n 1 1 r a a r t e .
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.

G al tz ak om i k k om i ki l eh ia k et a.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda
(18tik gora). A z a r o a r e n 2 6 r a a r t e .
Informazioa: www.galtzaundi.com

Indalezio Ojanguren XXI. Argazki Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: u r r i a r e n 1 3 r a a r t e .
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.

Aug us t in Zu b i ka ra i VII I. Sa ri a.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. A b e n d u a r e n 1 e r a a r t e .

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).
Espainiako margolaritza bikainena ikastaroa
Non eta noiz: urriaren 14tik aurrera, astelehen eta eguazte-

netan, 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
farmaziak

...eta musu
bat zuretako

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

Zorionak, MARKEL, bixar
hiru urte beteko
dittuzu-eta. Famelixa
guztiaren partez.

1
5

6

Zorionak, DANEL Portu
Uribeetxeberria, gaur urtia
betetzen dozulako. Muxu
bat famelixaren partez.

9

2
6 5 1
9 3
4
7

8
6 5

6 9
7
4

1 7
4
4

Zorionak, JUNE. Muxu
haundi bat famelixaren
eta lagun guztien
partez.

Zorionak famelixakueri,
YURENEn partez.

denborapasak
2

9 6
2 5
6
3

hildakoak

9

S UD OK UA

3, barixakua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
4, zapatua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
5, domeka
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
6, astelehena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
7, martitzena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
8, eguaztena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
9, eguena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
10, barixakua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
- Dolores Seguín Souto.
89 urte. 2008-IX-25.
- Concha Agirre Lazkano.
89 urte. 2008-IX-28.
- Jose Luis Alberdi Madariaga.
85 urte. 2008-IX-29
.

jaiotakoak

au rrek oaren em ai tza

erakusketak
Urriaren 5era arte
Iratxe Garitagoitia
eta Maria Romeroren
margo erakusketa.
Topal ek uan.
Urriaren 26ra arte
Koldo Etxebarriaren
margo erakusketa.
P or t a lea n .
Abenduaren 15era arte
`Euskal Festak - Fiestas
Euskaras: Eibar 1908´
erakusketa.
A rm a gi n t za re n Mu s eo a n.

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.
ZINEA: ‘P o z o s d e a m b i c i ó n ’. Urriak 7, 21.30etan.
ANTZERKIA: ‘ H a u r k a b a re t a ’. Urriak 11, 18.00etan.
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 (Britainia 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: ‘M u j e r b u s c a h om b r e q ue a ún n o e x i s t e ’.
Urriak 17, 20.00etan.
ZINEA: ‘E n e l v a l l e de E l ah ’. Urriak 14, 21.30etan /
‘ C a s u a l d a y ’. Urriak 21, 21.30etan.

- June Agirreazaldegi Díez. 2008-IX-26.
- Iñigo Ros Lasuen. 2008-IX-29.

zinemazinemazine
untzaga

“Che: El argentino”

ZUZENDARIA: Steven Soderbergh
PERTSONAIAK: Benicio del Toro,
Demián Bichir, Santiago Cabrera,
Elvira Mínguez...
Ernesto Guevarak eta Fidel Castrok 1955.
urtean elkar ezagutu zuten; Castrok Kubako
errejimenaren aurka egiteko asmoa du
eta Guevarak bat egingo du berarekin. 1956an
80 lagun sartuko dira Kuban, burruka hasteko
asmoarekin, tartean, jakina, Fidel eta Ché.

coliseo

“Pozos de ambición”

ZUZENDARIA: Paul Th. Anderson
PERTSONAIAK: Daniel Day-Lewis,
Paul dano, Kevin J. O’Connor,
Ciarán Hinds...
Daniel Plainview mehatzaria da, diru gutxi
du eta seme bakarra. Baina guztia aldatuko
da petrolioa aurkitzen duenean.
Gero eta aberatsagoa, orduan eta arazo
gehiago izango du eta semearekin duen
harremana ere aldatuko da…

...eta kitto!/2008-X-3

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igogailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.
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.

LOKALAK

l Lokala salgai Bittor Sarasketan. 80 m2.

25 milioi pezeta. Tel. 637-524038.

l Plaza biko garaje itxia salgai Urkizu-Ba-

rakaldo inguruan. Tel. 648-002553.
Lokala alokagai Otaola etorbidean.
60 m2. Tel. 635-734261.
l Garaje itxia salgai Karmen kalean. 15
m2. Tel. 659-777301.
l Garaje itxia salgai Legarren. Tel. 685726213.
l

AUTOAK

l Iveco Daily 35-S11 furgoneta salgai.
2800 Turbo motorea. 2001ekoa. Tel. 607393114.
l Alfa Romeo GT 1.8i Impression 140cv
salgai. 2005ekoa. Beltza. 17”ko llantak.
30.000 km. Egoera onean. 14.000 euro.
Tel. 687-501783.

SALEROSKETAK

l 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 Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdinak). Egoera onean. Tel. 645-007388.

BESTELAKOAK

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

LANA

l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu edo ikastolara eramateko. Tel. 943700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubilazioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore moduan lan egiteko. Tel. 649-630561.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
l Neska eskaintzen da tabernak garbitzeko. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikasketekin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erropa plantxatzeko. Tel. 606-276630. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko.
Tel. 638-338810.
l UGAN klubak harrerako neska behar
du. Lan-jardunaren hiru laurdenerako.
Kurrikuluma entregatzeko: F. Calbetón,
21. Tel. 943-820452.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta sukaldari laguntzaile
moduan. Tel. 943-700321 edo 616822781.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
670-704332.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile edo kamarera lanetarako. Tel.
688-645533.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Tel. 670-993065.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 659-194189.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 686-126822.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Enpresa Zientzietan lizentziatuak Matematikak eta Kontabilitate klaseak ematen
ditu. Tel. 657-771496. Gloria.

ANIMALIAK
l Setter

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

l Sei txakur-kume oparitzen dira (Gorbeia arrazako ardi-txakurra). Tel. 943203205.
...eta kitto!/2008-X-3

Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 699-221092.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 687-145202.
l Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanerako. Gidatzeko baimenarekin. Tel.
650-805645.
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.
l

l Neska 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 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.

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).

GID AT ZEKO
K A R N ET
G U Z T I AK

Klase teoriko
zein praktikoak
norberak nahi
dituenean
Klase teorikoak
ikusentzunezkoen
abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
nazioar teko
agentzia ziur tagiriak
lortzeko ikastaroak

SOLOZABAL

HELBIDE BERRIA
Estaziño kalea, 8

autoeskolak
Tel. 943 70 23 84

