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

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

EENNTTAAIIÑÑAADDEERRAA..-- Pieza txikiak oratzeko erabiltzen den esku-dornua. Pieza txiki eta finak oratze-
ko erabiltzen diran kurrika txikixak, jeneralean ezpelezkuak. (Normalean pluralean erabiltzen da).
“Entañaderak emoirazuz apur baten, torlojo-buru hau biribiltzeko”. “Urrezko eraztunak graba-
tzeko entaiñaderak erabiltzia izaten dok ona”.
EENNTTIIAARRRROO ZZIIBBIILL..-- Norbait txikiteo gogorra egin ondoren, mozkortuta lagunek etxera eraman
beharra egoten denean. “Atzo, zer? Entiarro zibilla, ala?”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Teleskopioen belaunaldi berriei esker, 50 planeta berri des-
kubritzen dira urtero eta gizakiak unibertsoaren hasierako
uneak ikertzen jarraitzen du. Lurraren antzeko planeta bat
aurkituko da laster eta kuriositatea inoiz ez da agortuko”

((JJaavviieerr AArrmmeennttiiaa,, ppllaanneettaarriiookkoo zzuuzzeennddaarriiaa))

“Uste dut posible dela telebista ona egitea: dirua ren eta pro-
dukzio handiena ez bada ere, diseinua eta talentua duena
egin daiteke. Okerra da errua gurasoei eta hezkuntzari le-
poratzea, sistema baita haurrei irakasteko prest ez dagoena”

((LLoolloo RRiiccoo,, iiddaazzlleeaa eettaa tteelleebbiissttaakkoo aannaalliissttaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Bada, kale-mitologian, PPP izena duen aberri
mistiko, hara, libre eta betikotasunez jantzitakoa,
zegun eta zein hiruki herrikoidala itxura duen
planeta goxo batean (ezetz asmatu zein?). PPiiee--
ddaadd,, PPeerrddóónn eettaa PPaazz direlako lege naturaletan
sustraiturik, pertsona asko serixo eta pozik bizi
ohi dira. Xumeak, indartsuak, batzutan arreta
erreta ere gera ohi zaieke, baina oraindik zutik
dirautela eta gutxiberagora demokrazia, filosofia
eta sozial bihozkak mantentzen. Mitoa oso oso
polita da eta egiak dituen arpegi guztiak erakus-
teko gai da, baina oraindik ez dugu aurkitu (mi-
to pakezaleen amoranteak) mitoa publikatzeko
kuraia daukan iñor. Agian ttiko, ttiko...

AAiittoorr OOttaadduuyy EEiizzaaggaaeettxxeebbeerrrriiaa

Errebal Plataformatik hitzaldia antolatu dugu
datorren astearterako, Errebaleko merkatalgu-
nearen inguruko informazioa modu zuzen eta
zehatzean herritarrekin konpartitzeko helbu-
ruaz. Errebal inguruko auzokideez gain, eibartar
guztiontzat berebiziko garrantzia duen gaia de-
lakoan gaude. Beraz, interesa duten guztiekin
konpartitu nahi dugu orain arte bildutako doku-
mentazioa.

Datorren asteartean, hilak 14, arratsaldeko
7,30etan egingo dugu hitzaldia, Portalea kultur
etxeko Areto Nagusian (Bista Eder 10). Bertan
ikusiko garelakoan,

EErrrreebbaall PPllaattaaffoorrmmaa

Eibar herrixa hheerrrrii eeuusskkaalldduunnaa dala entzutia
danori gustatzen jaku. Maiatzian asko urten gi-
ñan kalera, gantxilla pasatuz ideia hori eibartar
guztieri zabaltzera. Baiña eguneroko bizitzan
zailla da Eibarren gure ama hizkuntza normali-
zatua daguala baieztatzia. Medikuarengana,
udaletxera edota errekauak egittera  goiazenian
adibidez, euskaraz berba egittia gustauko jakun,
baiña hori beti ez da posible izaten. Eibar eus-
kalduntzia gure helburuetako bat izanik, Eiba-
rren “Euskal Herrian Euskaraz” lantaldia sortzen
ari gara. EEuusskkaarraazz iikkaassii,, llaann eeggiinn,, llaagguunnaarrttiiaann
jjaarrdduunn…… eeuusskkaarraazz bbiizzii nnaahhii ddoogguullaakkoo..

Hori lortzeko, zu ezinbestekua zara. Badakigu
lanpetuta zabizela, baiña noizian behin lagun-
tzatxua emoteko prest bazagoz, gurekin kon-
taktuan jartzia besterik ez dakazu. Gure emailla:
eibarehe@euskalerria.org. Danok batera, pausoz
pauso, Eibar euskaldunduko dugu.

AAmmaaggooiiaa GGoommeezz ((EEHHEEkkoo kkiiddeeaa))

1155,, OOTTSSAAIILLAA,, 11999999

EERRRREEBBAALL PPLLAATTAAFFOORRMMAAKKOOEENN HHIITTZZAALLDDIIAA

EEIIBBAARRRREENN EEUUSSKKAARRAAZZ BBIIZZII NNAAHHII DDOOGGUULLAAKKOO
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Eibarko Eztei Azoka Armeria Eskolan egin-
go da asteburuan, hilaren 11an eta 12an.
Seigarren edizio honetan, besteak beste,

emaztegaiendako soinekoak eskaintzen dituzten
firmak, senargaien jantziak egiten dituztenak eta
ezteiak antolatzeko beharrezkoak diren bestela-
ko zerbitzuak (bitxigileak, lorak, bidaiak, apain-
garriak, osagarriak…) eskaintzen dituzten beste
batzuk egongo dira tartean. Horrez gain, desfile-
ak ikusi eta tartak eta beste goxoki batzuk pro-
batzeko aukera izango da eta joaten direnen ar-
tean sari ederrak zozketatuko dituzte. Sarrera
doan izango da eta honako ordutegian zabaldu-
ko dute: zapatuan, 17.00etatik 21.00etara eta
domekan, 11.00etatik 14.00etara eta 17.00eta-
tik 21.00etara. Aurreko edizioetan bataz beste

Debabarrenako 250 bikotek jo dute azokara,
ideia eta aholku bila. Edozein modutan ere, pu-
bliko guztientzat zabalik izango ditu ateak.

KKOONNTTZZEERRTTUUAAKK GGAAZZTTEETTXXEEAANN
Tallarra gaztetxeak kontzertuak antolatu ditu dato-
rren asterako: urriaren 16an, 20.00etan Zarauzko
Diskoira taldeak eta Zumaiako Final Fight-ek jar-
dungo dute eta hurrengo egunean, berriz,
22.30etatik aurrera Grupo de Riesgo (Valentzia)
eta Katamixarrak (Soraluze) taldeen kontzertua
egongo da. 

BBOONNOOLLOOTTOOAARREENN SSAARRIIAA
Irailaren 26ko zozketan saria eraman zuten Bonolo-
toaren boletoetako bat Eibarren seilatutakoa izan
zen. Ez zen 6 zenbaki asmatutako inor izan, baina 5
zenbaki eta osagarria asmatu zutenek 73.762 euro-

ko sari bana jasoko dute. Eibarren ez ezik, Getafen
eta Cangas de Narcean hartu dituzte saria jasoko
duten boletoak. Eibarko boleto irabazlea Untzagan,
Maria Jesus Arriolaren kioskoan balioztatu zuen
ohizko bezero batek, euro biko apustua eginda. 

GGAARRRRAAIIOO AASSTTUUNNAA
Udalatzaingoak eta Ertzaintzak domekara arte ga-
rraio astunen inguruko kanpaina berezia garatuko
du eta, beraz, arreta berezia eskainiko diete 3.500
kilotik gorako kamioiei gure errepideetan egindako
ibilbidean. Ibilgailuarekin lotutako atalei errepara-
tzeaz gain, gidariei alkoholemia probak egingo diz-
kietela aurreratu dute.

autuan

Armeriak Eztei Azoka hartuko du

Azken urteetako igoera
handiena izango dute
2009an udal tasa eta

zergek eibarren. %5,3 igoko
dira prezioak herrian, Udal Ki-
rol Patronatuari eta zaborra ba-
tzeko zerbitzuei dagokienean
ezik. Izan ere, azken kasu bi
hauetan, prezioak %5,3a baino
gehiago igoko dira nabarmen.

Udal Kirol Patronatuari dago-
kionez, urteko harpidetzaren
prezioa %10 igoko da 2009an,
eta berdin egingo du hurrengo
urte bietan. Igoera nabarmen
honen kausa Orbeako kirolde-
giaren sorrera da, eta 1997an
Unbe zabaldu zenean bezala,
abonuen prezioek gora egingo
dute nabarmen. Zaborra batze-

ko zerbitzuen prezioen igoera
ez dago zehaztuta oraindik,
baina KPI-aren igoerak zehaz-
ten duena baino haratago jo-
ango da. Debabarrenako Man-
komunitateak kudeatzen ditu
zaborren zerbitzuak, beraz, eu-
rek zehaztuko dute zerbitzu
horiek 2009an zein prezio
izango duten.

%5,3 igoko dira udal tasa eta zergak 2009an

LEIRE ITURBE

Izoztuta gaude eta hiber-
nazio bitarte luzeari egin
beharko diogu aurre. Mu-

turra ere ezin beharko dugu
atera gainera etorriko zaiz-
kigun ondorengo hilabete
hauetan. Arrazoiak? Hona-
ko biak. Lehena: inor ezin
dela ausartu kalera irtetzen
ez badaramatza euro mor-
doa poltsikoan. Bigarrena:
berogailua etxean jartzea
ere garestiegia delako eta,
aldaketa klimatikoaren prin-
tzipio guztien aurka doala-
ko. Dena gora doa, hotz-be-
roa eta hilabeteroko gure
kontuetako kantitatea ken-
duta. Termometroaren kon-
parazioa eginez, gure egoe-
ra freskotik gertuago dago,
hozten bidenabar eta, ger-
takarien zain, gure inguru-
nea hotz glazialak hartuko
duela dirudi. Urrian gerta-
tzen denaren ohikoa, egun
nahiko beroen atzetik egun
batetik besterako tenpera-
tura jaitsierak ezustea ema-
ten diguten antzera. Zeze-
nak harrapatuko al gaitu?
Orduan ere batzuk tirante-
dun kamisetekin eta beste
batzuk jaka lodiagoarekin
harrapatuko ditu, harrapa-
tzekotan. Zuk ez al duzu
berorik? Krisia? Non dago
krisia? Argia, patatak, li-
moiak edo kiroldegiko abo-
nuak, adibide batzuk bota-
tzearren, gorantza doaz eta
ez  KPI-aren martxa berean.
%5’3ko gutxieneko igoerak
guztirako (ez dira igoerak,
prezio gaurkotzeak baino,
guztiok ezer barik gaudene-
an igoerak justifikatzeko ba-
tzuk erabiltzen dituzten ar-
gudioei jarraituz), sarrerak
gutxitzen doazen neurrian,
edozer gauzarengatik iaz
baino gehiago ordainduz
beti. Badira, zoritxarrez, sol-
data barik geratu direnak
ere. Berau izozteko ere ez
dutenak.

Izoztuta gaude

AAnnaa LLeettee
((KKAAZZEETTAARRIIAA))

Udalak eta Biztuk an-
tolatutako dantzal-
diak jubilatu ugari

bildu zituen aurreko astele-
henean Astelena frontoian.
Rhusell orkestraren doinue-
tara ederto dantzatu zuten
nagusiek.

Nagusien 
dantzaldi 
arrakastatsua
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Mozioa aurkeztuko du
Aralarrek Erisonoko
lur urbanizagarrian

lur-berdinketa lizentzia kon-
tsezioan antzematen dituen
irregulartasunak salatzeko. Al-
derdi politikoak gutun batean
agertzen duenez, “Udal-Go-
bernuko Batzordeak Teknikerri
Erisonoko sektorean lur mugi-
menduen lanen lizentziaren
ematea ekintza irregularra dela
uste dugu”.

Aralarrek, euren ustetan Eri-
sonon egiten ari diren irregu-
lartasunak salatzeko, arrazoi
batzuk aipatzen ditu gutunean.

Lehenik, lanek lur-higiketa li-
zentzia batean kamuflatzen di-
ren hirigintza proiektu baten
zati bat osatzen dutela sala-
tzen dute. Bigarrenik, behin-
behineko erabilera izango du-
ten lanak bezala bideratzen di-
rela diote, “behin-betiko erabi-
lera aurreratzea nahi denean,
landa-lurzorua hiri-lurzoruan
eraldatuz”.

LLeeggeeaarreenn zziittaa ffaallttssuuaa
Aralarrek, bestetik, anoma-

liak ikusten ditu lizentzia ema-
teko Udal-Gobernuko Batzor-
dearen akordioan. Besteak

beste, 8/2007 Legearen 13.
artikuluaren zita faltsua dela
diote. Horrela,  Legearen 14.
artikuluak ingurumen ebalua-
zio jarraipena duten hirigintza-
ko antolamendu eta egite bal-
dintzak betetzen ez dituzten
ekintzak guztiz debekatzen di-
tuela diote. Era berean, ibar ba-
teko ubidea estaliko dela aipa-
tzen dute, sektorearen topo-
grafia aldatuz, eta ekintza
hauek ez dutela Uren Zuzenda-
ritzak edo Uraren Euskal Agen-
tziak onartu.

AArraazzoo lleeggaallaakk
Autonomi Erkidegoko lege-

ria sahiesteagatik arazo legalak
antzematen ditu Aralarrek.
Lur-higiketa behin-behinekoa
ez dela diote, “lurraren tranfor-
mazio ekintza bat delako”. Era
berean, 37 (2/2006) artikuluak
eskatzen dituen hainbat bal-
dintza betetzen ez direla sala-
tzen dute. Gainera, kontratu
irregulartasuna egiten dela
diote, “hirigintza lanen eslei-
pen zuzena egiten da, kontra-
tazio publikoaren legislaziora
egokitua egon behar zena”.

Udalak 269.137 euro era-
biliko ditu (Udal aurre-
kontuaren %1) garatze-

ko bidean dauden edo honda-
mendiren batek kaltetu dituen
herrialdeetan kooperazio pro-
iektuak garatu nahi dituzten Go-
bernuz Kanpoko Erakundeen
artean. Proiektuek toki horieta-
ko egoera sozio-ekonomikoa
hobetzeko helburua izan behar-
ko dute eta herriko taldeetako
ordezkariek laguntza jasotzeko
eskaera egin beharko dute.
Martitzenean bertan zabaldu
zuten eskaera egiteko epea eta
azaroaren 5era arte egongo da
zabalik. Eskaerak Pegoran aur-
keztu beharko dira. Eskaera egi-
teko orria, bete beharreko bal-
dintzak eta bestelako informa-
zioa han bertan eska daiteke
edo, nahiago izanez gero, Uda-
laren web orrian kontsultatzeko

eta artxiboak jaisteko aukera ere
badago. 

Horrez gain, Udalak Eibarko
gazteen artean nazioarteko el-
kartasuna sustatzeko asmoz,
lankidetzako lau beka, Elkarta-
sun Bekak, eskainiko ditu. Beka
bakoitza 1.500 eurokoa izango
da eta 20 eta 40 urte bitarteko
eibartarrek eska ditzakete, hain-

bat baldintza betez gero, Pego-
rara joanda azaroaren 7ra arte.
Urtero eman ohi diren laguntza
horiez gain, herrialderen batean
hondamendiren bat gertatu izan
denean Udalak larrialdietarako
laguntzak eman izan ditu, Txina
eta Ekuadorren azkenengoz
gertatutako uholde eta lurrika-
ren kasuan bezala.

Erisonon irregulartasunak salatzeko mozioa

270.000 euro kooperazio proiektuentzat

Eibar, Arrasate eta Her-
naniko Udalak Emaku-
meei zuzendutako "Ja-

betze Eskola"  proiektuan ari
gera elkarlanean.

Jabetzea esaten dugune-
an ahalduntzea, trebatzea
eta zilegitzea esan nahi du-
gu. Jabetzea da ohartzea
norberaren eskubideez es-
kubideak izateko, norbere
ahalmena ezagutzea asmo-
ak aurrera eramateko.

Aldaketa pertsonal eta
kolektiboa dakarren proze-
sutzat har dezakegu jabe-
tzea, aldaketa hori emaku-
mearen eta gizonaren arte-
ko botere harremanen eral-
daketa izanik.

Beraz, goian aipatu beza-
la,  jabetzeak ddiimmeennttssiioo bbii--
kkooiittzzaa du, pertsonala eta
kolektiboa;  elkarreragina
dutenak eta batak bestearen
beharra duena.

Prozesu pertsonal hone-
tan inork ezin du beste inor
Jabetu. Hala ere, Eibarko
Udalak, Berdintasunerako
Ordezkaritzatik , emakume
jabetze eta emakume talde-
en jabetze prozesuak susta-
tzen dihardu. Horren ildo-
tik, 2008ko udazkenera be-
gira, 25 emakume elkartu
dira urriaren 2an "Modu era-
ginkorrean komunikatzen
ikasi" ikastaroaren inguruan.

Ikastaroaren helburuak
honako hauek dira: norbere
buruarekiko segurtasuna eta
konfidantza sustatzea, joka-
era asertiboa bultzatzea,
modu eraginkorrean eta
egokian komunikatzen ikas-
tea, emozioak kontrolatzen
trebatzea, arazoak modu
osasuntsuan eta eragikorre-
an konpontzen ikastea, eta,
aldi berean, bertan parte
hartzen duten emakumeen
jabetze prozesuan aurrera-
pausoa ematea.

Eibarko Emakumeen
Jabetze Eskola

MMªª JJoossee LLaassaa
((EEMMAAKKUUMMEEAARREENN MMAAHHAAIIKKOO

IIDDAAZZKKAARRIIAA))

EErriissoonnookkoo lliizzeennttzziiaa aazztteerrttuu dduuttee AArraallaarrrreenn eettaa mmoozziiooaa aauurrkkeezzttuukkoo ddaa..

UUddaallaakk uurrtteerroo dduu ddiirruu ppaarrttiiddaa bbaatt hhoonnddaammeennddiieekk ssoorrttuuttaakkoo 
llaarrrriiaallddiieettaann ddiirruu--llaagguunnttzzaakk eemmaatteekkoo..
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Eibarko Ezker Abertzaleko 7 ki-
dek 24 orduko itxialdia egin
zuten Eibarko udaletxean

EHAK, EAE-ANV, Askatasuna eta
Aministiaren Aldeko Batzordearen
itxialdiak salatzeko. Horrez gain,
behin itxialdia amaituta, Bilbora
abiatu ziren manifestaldi batean

parte hartzeko. Auzitegi Gorenak
hartutako neurriak PSOEk idatzitako
gidoia jarraitzen duela diote Eibarko
Ezker Abertzalekoek. “Horrek ez
dio Euskal Herriari inolako mesede-
rik egiten, Euskal Herriak bizi duen
gatazka politiko eta armatua luzatu
eta krudelago bihurtu besterik ez”.

Eibarko Ezker Abertzalekoek itxialdia egin zuten

ORAIN DELA

Astelena frontoia zabaldu eben ixa urtebete itxitta
egon ostian. Orduan Udalak eta frontoiaren jabiak si-
natutako kontratuan, udalaren diru laguntasunaren
truke frontoian ekitaldi kulturalak hasi ziran egitten.

Atmosferan daguan kontaminazinua neurtzeko etxe-
txua ipini eben Barakaldo kalian. Bi urte lehenago
etxetxo hori Txantxa Zelaixan egon zan ipinitta.
Emaitzak inguruko herrixen antzerakuak izan ziran.

Plastikua reziklatzeko kontenedore barrixak jar-
tzeko erabagixa hartu zan eta, horrekin batera, bai-
tta lurra garbitzeko makina barrixa erostekua eta
basuria jasotzeko kamioiak aldatzen juatiarena.

La Sallen, Armeria Eskolan eta I. Zuloaga Insti-
tutuan LOGSEko 2. mailla ipini eben martxan, eta
lau aukera ezbardin eskintzen eban sistema barri-
ko Batxillerguotik hirukin funzionatzen hasi ziran.

10 urte
11999988--XX--99 
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Danbakarekin akordioa sinatu
zuen joan den astean ‘…eta
kitto! Euskara Elkarteak’, Du-

rangaldeko ‘Anboto’ eta Elgoibarko
‘Barren’-ekin batera. Akordio honen
bitartez, Debabarrena eta Durangal-
dean lehiaketa promozionatzea bila-
tzen da. ‘…eta kitto!’ aldizkarian,

adibidez, lehiaketaren jarraipena
egingo da astero ‘Gaztekitto’ atale-
an. Bestalde, Danbakako lote batzuk
banatuko dira irakurleen artean eta,
bestetik, ‘…eta kitto!’-ko bazkideen
artean Elgetako Espaloian egingo di-
ren kontzertuetarako sarrerak zozke-
tatuko dira.

...eta kitto! eta Danbakak 
akordioa sinatu dute

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioarte-
tik egiten dira trasladoak 

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

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

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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Auzorik auzo
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Aste honetan bertan
hasi dabe Sautsi eta
Azittain lotuko di-

ttuan errepidiaren biharren 2.
zatixa. Errepide barrixa Barre-
na kaleko etxien atzetik pa-
sauko da, Azittaingo errepide
generalian amaitzeko. Biga-
rren faseko biharren iraupena
8 hillebetekoa izatia aurreikusi
dabe. Lehelengo faseko biha-
rrak, bestalde, laster amaitzia
espero dabe, horretarako gitxi
falta da-eta.

Errepide barrixaren biharrak
dirauten bittartian, hogei bat
aparkaleku gitxiago egongo
dira han inguruan. Halanda
be, Udalak arazo horri kon-
ponbidia zelan emon azter-
tzen dihardu eta, edozelan be,
biharrak amaitzen dittuenian
100 aparkaleku barri sortuko
dirala diñue.

Biharren bigarren zatirako
aurrekontua 1.345.000 euro-
kua izango da guztira. Halanda
be, proiektu osuaren aurrekon-

tuak aldaketak jasan dittu mar-
txan jarri ziranetik oiñ arte: ha-
sierako aurrekontua %50a igo

da, 1’8 millioi eurokua izatetik,
2’7 millioi eurokua izatera ai-
llegau arte.

Sautsi-Azittain bialaren 
bigarren zatixa abian

MMaarrttxxaa bbiizziixxaann ddooiiaazz BBaarrrreennaa eettaa SSaauuttxxiirreenn aarrtteekkoo eerrrreeppiiddiiaarreenn llaannaakk..
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SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

San Miguel jaixen
errepikapena ospa-
tu eben aurreko as-

teburuan Agiñaga au-
zuan. Zapatu eta dome-
kan ekintzaz beteriko or-
duak pasau zittuen Agiña-
gara gerturatu ziranak.
Holan, bestiak beste,
umiendako jolasak, disko-
tekia, txokolate-jana, afa-
rixa eta Kupela taldiaren
eskutik erromerixia egon

ziran zapatuan. Domekan,
bestetik, Goruntz abesba-
tzak parte hartu eban me-
zaren eta piskolabixaren
ostian; Gorritiren animali-
xak arratsaldia girotu
eben. Eguraldixa lagun
eukitta, jende asko hurbil-
du zan Agiñaga auzora
San Miguel jaixak ospa-
tzera eta aurrez esandako
ekintza danetaz gozatze-
ko aukeria euki eben.

Agiñagako San Miguel jaixak eguzkipian

Untzaga eta Zuloagatarreneko kalie-
tan egitten diharduen biharrak
elektrizidade eta saneamendu sa-

riak barritzeko aprobetxau dira. Bestiak
beste, Untzagan kontzertu eta herri-ospaki-
zunen antolakuntzarako elektrizidade-hari
barrixak kokatu dira, eta uraren saneamen-
du sariak barrittu dira Untzaga eta Zuloaga-
tarrenen, baitta ur-fekalen sariak be.

Hasiera batian, Untzagako lanen iraupena
hiru hillabetekua izango dala aurreikusten da.

Proiektu horrekin Juan Gisasola, jubilauen-
etxia, harmailla, Untzagako torria eta errepi-
diaren artian daguan parkiaren zorua aldatzia
nahi da. Izan be, zoruaren egoera txarra bal-
dosak eusten zittuan lurraren kokapen dese-
gokixaren ondorixua zala ikusi da azkenian.

Zuloagatarrenen kaleko lanak, bestetik,
amaitzekotan dagoz eta etxietarako sarbi-
diak amaitzia bakarrik geratzen da. Lan guz-
ti horren kostua, bestetik, 973.652 eurokua
izango da.

Hodixak barritzen Untzaga eta Zuloagatarreneko biharrekin
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kaleko inkestA
9

GGoorrkkaa BBoollllaaiinn
1166 uurrttee,, iikkaasslliiaa
Egixa esan ez dakitt zergaittik, jende
gitxi juaten dalako izan leike. Herri-
xan daguan zinema bakarra izanda,
ixtia txarto daguala begittantzen ja-
ta, ni zinera juaten naizenetarikua
naizelako. Oin lokalian ikusi biharko
dittugu pelikulak eta bideuan kalera-
tzen diranera arte itxoin.

Zergaittik ixten da zure 
ustez Untzaga zinia?

MMoonnttssee MMaarrttíínneezz
5511 uurrttee,, kkaarrtteerruuaa
Bideuengaittik eta abar, jendia ez
doia zinemara oiñ, baiña neri begi-
ttantzen jata filme bat etxeko pantai-
llan edo zinian ikustia ez dala bardi-
ña. Neri penia emoten desta Untza-
ga ixtia, zinezale amorratua naiz eta
Coliseua zinerako ondo egokittuta
ez dagola be esango neuke.

AAnnddoonnii AAmmuuttxxaasstteeggii
1166 uurrttee,, iikkaasslliiaa
Untzaga ixtiaren zergatixa jende gu-
txi doialako dala begittantzen jata.
Jende falta hori emoten dittuen peli-
kulengaittik izan leikela uste dot, ez
diralako oso egokixak. Ni gitxittan
juan izan naiz zinera, baiña bardin-
bardin penia emoten desta, herriko
zeozer mitikua dalako.

LLaauurraa GGaauubbaa
3333 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Internet eta halakuekin, jendia ez da
zinera juaten. Emule eta halako pro-
gramekin, bakotxak etxian pelikulak
jaitsi eta ikusteko aukeria daka. Pre-
ziua, gaiñera, garestixa da; askoz be
gitxiagorekin pelikula piratak erosi
leikezuz. Ez jata inporta zinia ixtia,
baiña pena piska bat emoten desta.

2009xan Untzaga zinemia
itxiko zala aurreratu zeban 
Jose Antonio Zubillaga 
zinemaren jabiak ‘
…eta kitto!’-ri eskaini zetsan
elkarrizketa batian. Neurri 
honekin, herrixa zinema 
komertzial barik geratuko da,
aurretik Rialto be itxi egiñ 
zalako. Zubillagaren berbetan
teknologixa barrixek 
(bakotxak beran etxian filmak
ikusi lekixalako zinian egongo
bazan moduan), laguntza 
faltia eta, batez be, herrixan
jasaten daben konpetentzia
desleiala dira zinema ixtiaren
kausa nagusixak. Azken 
urtietan galerak jaso dittuela
aipatzen dau Zubillagak, 

eta Rialtoren itxieriak be ez detsala lagundu Untzagari gora 
egitten. Zinema komertzial barik, herrittik kanpo juan biharko da
jendia filmak ikustera. Halanda be, Coliseuak pelikulak 
proiektatzen dittu astero martitzenetan zine-kluban bittartez, 
holan, zinia ez zan guztiz galduko herrixan. Untzagakin, baiña,
oroitzapen eder asko juango dira, pelikula mitikuak, arratsalde
eta gaba magikuak. Funtziñua amaitziar dago.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Urologia
15  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeee ttaakkoo 

11.. ssoollaaiirruu aa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HH ee ll bb ii dd ee aaEEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

FFuunneeuusskkaaddii ttaallddeeaa

MMuuggiiccaa 
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Ekainberrik, Ekaingo haitzu-
luaren erreplikak aurreko
hillian zabaldu zittuan atiak

Zestuan. Beste askotan pasatzen
dan moduan, patrimonixo histo-
rikua jendiari erakusteko asmua
egonda be, patromonixo hori ez
hondatzeko premiñak pisu
haundixagua zekan eta, gauzak
holan egonda, erdibidia topau
dabe Ekaiñen: 1969. urtian An-
txieta kultur taldeko Andoni Al-
bizurik eta Rafael Rezabalek to-
pau eben kobazuluaren kopixa
egin dabe, originalaren igual-
iguala, eta horri esker jendiak

haitzuluaren barrukaldia ezagu-
tzeko aukeria daka, originalari
kalterik eragin barik. Ekainberri
sortzeko prozesuan parteharte
haundixa euki dau Alfa Artek.
Bertako gerentia dan Jose Mari
Armentiak eta Ekainberrin egin-
dako biharraren zuzendaritza ar-
tistikuaren arduria euki daben
Iñaki Aceñak kontau deskue ze-
lakua izan dan biharra eta aurre-
ra begira dittuen asmuak.

PPaattrriimmoonniixxuuaa bbaabbeesstteenn
Erreplikaren eszenografia

osagarrixa sortu dabe Alfa Arte-

kuak eta oso argi dake proiektu
inportantia izan dala, bai emai-
tzari begira baitta etorkizunera
begira eukiko daben eragiñari
begira be: “Aldaketa kualitati-
bua izan da guretako. Oiñ arte
brontze fundiziñuaren arluan
egindako biharrarekin lotzen
ginttuen, baiña hortik haratago
jarduteko gauza bagarala eraku-
tsi dogu, arte eta patrimonixua-
ren industriaren barruan, artistak
dittuen ideiak sortu eta garatze-
ko aukeria emoten dogun talla-
rra gara. Industria arluan ixa
mende bateko esperientzia da-
kagu eta oiñ arte aeronautika
eta automobillen industrian era-
billitako teknikia artean aplika-
tzen dihardugu. Alde horretatik,
inflexiño puntua izan da Ekain-
berri eta etorkizunian be patri-
monixuaren kontserbaziñuare-

kin lotutako beste proiektu ba-
tzueri ekiteko prest gagoz, bide
horri jorratzen badihardugu”. 

Ekainberri Ekaingo kobazulo
originala babesteko asmotik
sortu da. Kobazuloko induske-
tak Joxe Miguel Barandiaran eta
Jesus Altunak hasi zituen, 1969.
urtian eta 1975. urterarte ez zi-
ttuen amaittu. Sasoi hartan ko-
bazulua jendiari zabaltzia intere-
sentia izango litzakeela pentsa-
tzen eben, baiña indusketak ez
oztopatzeko ez eben holakorik
egiñ eta, indusketa-biharrekin
amaittu orduko, Lascaux eta Al-
tamira moduko haitzuluetan bi-
sitarixak eragindako kaltiak eza-
gunak ziran. Hori ikusitta, onda-
ria babesteko ahalegiña etenba-
rikua izan da eta, horregaittik,
kobazulua eta bertan topau zi-
ttuen pintturak ezagutzera emo-
teko bidiak billatzen hasi ziran.
Azkenian, Sastarraingo baillaran
bertan, ondaria jatorrizko tes-
tuinguruan erakutsi ahal izateko,
horretarako biderik onena erre-
plika egittia izango zala erabagi
eben eta horretan ipiñi ziran
biharrian.

AArrttiissaauu eerraakkoo bbiihhaarrrraarrii 
jjaarrrraaiittttuuttaa

Erreplikako pintturak egitteko,
Lascaux eta Niaux-eko kopixak
egin zittuan Frantziako artista ba-
tekin harremanetan hasi ziran,
ZK Productions-eko Renaud
Sanson-ekin. Ordutik hona 11
urte pasau dira eta azken urte bi-
xetan Alfa Arteko lantaldiak bu-
ru-belarri jardun dau frantsesak

Geure gaia
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Brontze fundiziñuan egindako biharragaittik ezagutu
dogu oiñ arte Alfa Arte, baiña inaugurau barri daben
Ekainberri-n egindako biharrak bide barrixak zabaldu
detsaz Eibarko fabrikari, bestelako proiektueri ekin
ahal izateko: edozeiñ artistaren ideia gauzatzia 
posible egin leikie Otaola hiribidian diharduen 
lantaldekuak, industria arluan daken ia 100 urteko
esperientzia artisten eta euren ametsen zerbitzura
ipiñitta.

ALFA ARTE
Ekainberri 
erreplika sortzen
MAISUAK

IIññaakkii AAcceeññaa zzuuzzeennddaarrii aarrttiissttiikkooaa eettaa JJoossee MMaarrii AArrmmeennttiiaa ggeerreenntteeaa..
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hasittako biharra osatzen: “Erre-
plikaren eszenografia osagarri
guztia sortzen ibilli gara, hor-
mak, zoruak, maketia, pasarelak,
uraren ibilbidia, argiztapena, aire
girotua…”, azaldu deskue. 

Lehendik beste batzuk hasi-
ttako biharrari jarraitziak aparte-
ko zailttasuna gehittu detsa ei-
bartarren biharrari: “Sansonek
hasittako eszenografia bat sor-
tuta eguan lehenagotik. Lehia-
keta publikua deittu eben
Ekainberriko lana osatzeko,
geuk proiektua presentau eta
guri emon zeskuen. Biharra egi-
tteko orduan, Alfa Artek laser
bidezko digitalizaziñua egitteko
erosittako makiña erabiltzeko

aukeria euki dogu, oso baliaga-
rrixa izan da eta teknologixari
denpora asko aurreztu dogu,
negatibotik zuzenian kopixia
egitteko aukeria euki dogulako.
Halanda be, Frantzian artisau
eran egindako biharraren ezau-
garrixeri eutsi detsegu: handik
bialdu zeskuen zeintzuk ziran
erabilli biharreko materixalak,
resinaren densidadia, pigmento
naturalak… horreri zuzen-zuze-
nian segidu detsagu eta, horri
esker, textura berberak lortu di-
ttugu eta emaitza osotasunian
ikusitta, ez da alderik ikusten.
Horrekin batera, koordinaziño-
biharra haundixa izan da dana
montatzeko orduan”. 

TTaallllaarr oossuuaarreenn ppaarrtteehhaarrttzziiaa
Proiektuaren zuzendaritza

osua Jesus Altuna arkeologuak
berak izan dau. Eibarren, barriz,
Alfa Arteko bihargin guztiak
hartu dabe parte mailla batian
edo bestian Ekainberriren so-
rreran: “Berez sei lagunek osa-
tutako lantalde espezifikuak
jardun dau biharrian, baiña 25
bihargin dagoz Alfa Arten eta
danak hartu dabe parte proiek-
tuan. Oso proiektu erakargarri-
xa izan da, bai euki dittuen zail-
tasunengaittik baitta lortu dan
emaitzarengaittik be. Benetan
ikusgarrixa geratu da. Gaiñera,
arkeologia eta arte mundu ho-
rretan erreferente billakatu da
Alfa Arte”.

Halanda be, etorkizunera be-
gira  ez dabe albo batera lagako
oiñ arte jorratutako ibilbidia eta
eskultura munduan biharrian se-
giduko dabe. Bestiak beste Re-
migio Mendibururen eskultura
bat sortu dabe Leioan ipintzeko
eta J.R. Andarentzat beste bat
lantzen dihardue, Sartagudara-
ko. Kalian ipintzen diran bron-
tzezko eskulturen sorreran eta
mantenimenduan espezializatu-
tako enpresia be bada. Baiña
Ekainberriko esperientziaren on-
doren, aurrera begira arkeologia
eta patrimonixo historikuarekin
lotutako edozein proiekturi au-
rre egitteko gauza dirala argi
erakutsi dabe Alfa Artekuak eta
horreri heltzeko gertu dagoz.

11
geure gaiA
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JJ..AA.. MMooggeell IIkkaassttoollaakkoo GGuurraassoo EEllkkaarrtteeaa
......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrtteeaa

Ekainberrira bisitan
EEiibbaarrttaarrrreenn bbiihhaarrrraarrii eesskkeerr lloorrttuuttaakkoo eemmaaiittzzaa ezagutzeko
modurik egokixena bertara juatia da, duda barik. Ekainberri
martitzenetik domekara bisitatzeko aukeria dago, astegunetan
10.00etatik 18.00etara eta zapatu, domeka eta jai egunetan
10.00etatik 19.00etara. Sarrerak 5 euro balixo dau eta bisitak
egitteko hainbat aukera eskintzen dittue kobazuloko arduradu-
nak. Informaziño guztia www.ekainberri.com helbidian eskura-
garri dakazue, argazki eta guzti. 
BBeessttaallddee,, AArrrraattee KKuullttuurr EEllkkaarrtteeaakk bbeerrttaarraa jjuuaatteekkoo ttxxaanngguuaa
aannttoollaattuu ddaauu hhiillllaarreenn 2255eerraakkoo.. Bisita gidatua egingo dabe,
euskeraz eta gazteleraz eta ondoren Zestuan bazkalduko dabe
urteerarako izena emoten dabenak. Autobusak 09.30xetan ur-
tengo dau Egogaiñetik eta txartelaren preziua 25 eurokua da
alkarteko bazkidiendako eta 28 eurokua bazkide ez diranenda-
ko. Interesa dakenak Arrate Kultur Elkartera jo leikie informazi-
ño billa edo zuzenian izena emotera.
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Publikoak eman du bere botua: Re-
velphone talde soraluzetarra izango
da Danbakan parte hartuko duen 24.

taldea. Joan den barixakura arte internet bi-
dez 16 talderen artean bozkatzeko aukera
izan zuen publikoak, eta botuak zenbatu
ostean, Revelphone atera da garaile. Punk-
rock talde soraluzetarrak botuen %32a lor-
tu du eta beste 23 talderekin batera lehiatu
ahal izango da oholtzaren gainean.

Internet bidezko bozkaketa egin aurretik,
Danbakako epaimahaiak lehiaketan parte
hartu zuten 23 taldeen izena eman zuen.
Horien artean hiru talde eibartar: Flipin Folk,
Ni_neu eta Norman. Horrela, talde bat falta
zen lehiaketa osatuko zituztenen kopurua
betetzeko. Hor ere, bozkaketa horretan, tal-
de eibartar bat: Hikara. Tamalez, ez da talde
eibartarren pokerra egongo, Hikara 4. pos-
tuan geratu baita bozkaketan.

EEgguutteeggiiaa zzeehhaazzttuuttaa
Danbakan parte hartuko duten taldeak

zeintzuk izango diren behin zehaztuta, El-
getako Espaloia kafe antzokian noiz aritu-
ko diren ere zehaztu da. Emanaldiak urria-
ren 17an eta 31n, azaroaren 14an eta
28an, eta abenduaren 12an eta 19an egin-
go dira, denak 22.30etatik aurrera. Final
nagusia, bestetik, urtarrilaren 16an izango
da ordu eta leku berean.

Lehiaketan jardungo duen lehen talde
eibartarra Ni_neu izango da. Horrela, Aitor
Sologaistoa urriaren 31n igo beharko da
oholtzara. Norman taldekoek, bestetik,
azaroaren 28an eskainiko dute kontzertua.
Eta abenduaren 12an, Sologaistoa berriz
ere igo beharko da oholtzara, baina orain-
goan Flipin Folkeko bere kideekin batera.

Revelphone izango da Danbakako 24. partehartzailea

Gaztekitto
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UUrrrr iiaakk 1177,,  bbaarr iixxaakkuuaa
MMeerryy  MMaayy ((AArrrraassaattee))
DDaammuuddoott  ((MMaall llaabb iiaa ))

TThhee 55 TTwwiiss tteerrss  ((AArrrraassaattee))
YYmmootteekk ((AAbbaaddiiññoo))

UUrrrr iiaakk 3311,,  bbaarr iixxaakkuuaa
NNII  NNEEUU ((EEIIBBAARR))

SSccaamm ((AArree ttxxaabbaall eettaa ))
LLoorrdd WWiittcchh ((BBeerrggaarraa))
AAddii  HHoollddeenn ((BBeerrggaarraa))

AAzzaarrooaakk 1144,, bbaarr iixxaakkuuaa
LLooss VViiee rrnneess  AAll  RRoonn ((AAnnttzzuuoollaa ))

BBii tt tt eerr  HHoonneeyy ((AArr rraassaattee))
AArrmmyy ((ZZoorrnnoottzzaa))

BBrraannkkaann ((BBeerr rr iizz --MMuuttrr iikkuu))

AAzzaarrooaakk 2288,, bbaarr iixxaakkuuaa
FFooxxxxyy BBooxxxx ii  ((AArrrraassaattee))

IIggoorr  SSaann JJuuaann ((AArree ttxxaabbaa llee ttaa ))
NNOORRMMAANN ((EEIIBBAARR))
HHii llbbeettee ((DDuurraannggoo))

AAbbeenndduuaakk 1122,, bbaarr iixxaakkuuaa
FFLLIIPPIINN FFOOLLKK ((EERRMMUUAA--EEIIBBAARR))
RRoocckk PPrr iivvaaddoo ((OOññaatt ii --DDoonnoosstt ii aa))

TThhee WWeett  BBaanndd ((MMuutt rr ii kkuu))
TTuurrbboosshhii tt  ((BBeerrggaarraa))

AAbbeenndduuaakk 1199,, bbaarr iixxaakkuuaa
BBaarruuaa BBaannddaa ((EEsskkoorr iiaattzzaa))

TTuueessddaayy EEvveenniinnggss ((DDuurraannggoo))
TThhee  MMootthheerr ffuucckkeerrss  ((AArr rraassaattee))

RReevveell pphhoonnee ((SSoorraa lluuzzee))

MMiikkeell IIrriizzaarr,, IIkkeerr BBaarraannddiiaarraann,, IIddooiiaa PPeeññaakkoobbaa
eettaa SSaammuu GGoorrrroottxxaatteeggii,, DDaannbbaakkaarreenn 
hhiirruuggaarrrreenn pprreennttssaauurrrreekkooaann..

SSoorraalluuzzeekkoo RReevveellpphhoonnee iizzaannggoo ddaa lleehhiiaakkeettaakkoo
2244.. ttaallddeeaa,, jjeennddeeaakk hhaallaa eerraabbaakkiittaa..



-- ‘‘EEll ssiilleenncciioo ddeell sseerr’’ eerraakkuuss--
kkeettaann aauurrkkeezztteenn ddiittuuzzuunn llaa--
nnaakk,, gguuttxxiieenneezz,, bbiittxxiiaakk ddiirreellaa
eessaann ddaaiitteekkee..

Horrela da, ez dut uste oso
gauza normala denik erakuske-
tan aurkezten dudana. Ezberdi-
na dena, agian, lan hauek egite-
ko erabili dudan prozedura da,
teknologikoak izanik, berriak di-
relako. Bide honetan Suitzan la-
nean dabiltzan batzuk ezagu-
tzen ditut, Zagreb-eko (Kroazia)
unibertsitateko irakasle bat ere,
baina orokorrean zerbait berria
dela esan daiteke.
-- MMaarrggoollaarriittzzaann iirraauullttzzaa bbaatt
iizzaann ddaaiitteekkee hhaauu??

Aldaketa handia da. Jendeak
tenpera utzi eta olioarekin
margotzeari ekin zion momen-
tuarekin berdinduko nuke al-
daketa hau. Orduan, formak
definituagoak eta espazioak
konkretuagoak izatea lortu
zen, eta formak modu delika-
tuago eta xeheago batean egi-
tea. Beraz, zalantzarik gabe,
teknologia nolabaiteko iraultza
da margolaritzan.
-- BBeerraazz,, mmaarrggoollaarriittzzaann jjaaiioo ddeenn
aarroo bbeerrrrii hhoonneenn aaiinnttzziinnddaarrii bbaatt
zzaarreellaa eessaann ddaaiitteekkee??

Estatu mailan zein mundu
mailan, horrela dela esan daite-

ke. Orain, Los Angeleseko arte
digitaleko areto batera koadro
bat eramango dut. Arlo digita-
laren gainean lan egiten da,
baina horren barruan gehien
egiten dena argazkilaritza da,
Photoshop bidez moldatzen
dena. Baina hiru dimentsioeta-
tik abiatzen diren lanak egitea
arraroagoa da.
-- NNoollaa ssoorrttzzeenn dduuzzuu kkooaaddrroo
bbaatt oorrddeennaaggaaiilluuaann??

Beste margolariek, nire ki-
deek, esaten didate horrelako
teknologiekin ohitzeko entre-
namendu bat behar dela. Nik
horrelako teknologiekin oso
gaztetatik daramat lanean,
beraz, entrenamendu hori ba-
daukat. Teknologia hauekin
Espainian 1984-85ean hasi zi-
ren lanean, eta horietara iris-
tea garestia bazen ere (‘Sili-
con Graphics’ erabiltzen bai-
zen), nik ETBko sormen de-
partamenduan lan egiten nue-
nez horiekin lan egiteko auke-
ra nuen. Gero, PC eta Mac-
etan egiteko aukera zabaldu
zen eta jarduera hau garatu
egin ahal izan dut.
-- MMaarrggoollaarriittzzaa ttrraaddiizziioonnaallaakk
iizzaann ddiittzzaakkeeeenn mmuuggaakk zzaabbaalldduu
eeddoo aappuurrttuu ddiittzzaakkeettee eerraabbiill--
ttzzeenn ddiittuuzzuunn tteekknniikkaa bbeerrrriieekk??

Bai. Erreminta tradizionalek
muga batzuk dituzte eta nik era-
biltzen ditudan teknika hauek
haratago doaz. Maila formal ba-
tean, partikulei, elementuei, for-
ma oganikoei dagokienez eta,
gehienbat, lerro guztietan ikusi
daiteke hori. Konparaketa bat
egin nahi izanez gero, traktore
batekin joan edo Mercedes auto
batekin joatean dagoen aldea
dagoela esan daiteke.
-- BBeettiikkoo mmaarrggoollaarriittzzaarreekkiinn aall--
ddeerraattuuzz,, bbeehhiinnttzzaatt,, ggaarrbbiiaaggooaa
bbaaddaa..

Hori bai (barreak). Bestetik,
aukera asko ematen dizkizu. Los
Angeleseko erakusketarako,

adibidez, fitxategia bidali diet
eta listo. Bestela, koadroarekin
soinean joan beharko nintzateke
alde batetik bestera.
-- DDaa VViinnccii eettaa PPiiccaassssoo bbeerrrriieekk
ppiinnttzzeellaa bbaaiinnoo oorrddeennaaggaaiilluuaa--
rreenn ‘‘xxaagguuaa’’ eerraabbiilliikkoo dduuttee??

Hori da, baina eurek ere burua
altzatuko balukete, ‘xagua’ har-
tuko luketeela uste dut.
-- MMaarrggoollaarriittzzaann ddiittuuzzuunn kkiiddee--
eekk zzeerr iirriittzzii dduuttee zzuurree llaannaarreenn
ggaaiinneeaann??

Trenaren arazoa dago hor. Ni-
re kideek 40-50 urte dituzte, ho-
rrela, teknologia eta teknika
hauen gainean lan egiteko gai
ez direla ikusten dut, horretara-
ko trena pasatu zaiela. Teknolo-
gia hauek duela 15 bat urte so-
zializatu ziren, baina nik zortea
izan nuen hainbat urte lehenago
horien gainean lan egin ahal izan
nuelako. Gaur egun, Arte Ede-
rretan ideia bat, kontzeptu bat
edo bizitza ikusteko modu bat
eusten duen irudi bat sortzen
duzu. Orain irudiaz egiten da
berba, ez margoetaz. Ez da era-
biltzen den teknikaz hitz egiten,
sortzen den irudia da garrantzi-
tsuena. Teknikaren esklabutza
amaitu da, betikoa berreskuratu
da: irudia, igorri nahi denaren
euskarri bezala.

“Margolaritzan teknikaren esklabutza amaitu egin da”

elkarrizketA

...eta kitto!/2008-X-10
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Gizakiaren barneko edertasuna sentimendu, 
gozamen poetiko eta armoniaren bitartez agertzen
du Koldo Etxeberriak Portalean ikusgai dituen 
margolanetan. Baina ez dira ohiko lanak, 
ordenagailuz eginikoak baitira. Sintesi-irudi bezala
definitzen ditu artista bizkaitarrak lan hauek, 
eta ‘El silencio del ser’ lehen erakusketa bada ere, 
ez da horrelako azken proiektua izango.

KKOOLLDDOO EETTXXEEBBAARRRRIIAA,, mmaarrggoollaarriiaa::
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Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

]  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

]  Logopedia
]  Inkontinentzia urinarioak
]  Kirol medikuntza
]  Ama izateko prestakuntza

Patronato
Eibarrés

EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa
eettaa FFiissiiootteerraappiiaa

UUrrkkiizzuu 99 -- bbeehheeaann
EGUNERO (08.00 - 19.30)

TTffnnooaakk.. -- 994433 1122 1122 8800 eettaa 994433 1122 0033 5588
FFaaxxaa -- 994433 1122 0033 5588 

ZZEENNTTRRUUKKOO SSEENNDDAAGGIILLEEAA:: IIbbaarrrraa ddookkttoorreeaa

CCRRFF AAMMOOSSTTEEGGII
EERRRREEHHAABBIILLIITTAAZZIIOOAA

EEEErrrr rrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttaaaazzzz iiiiooooaaaa

OOSSAASSUUNN

San Agustin, 2-4 - M lokala
Tel. 622 14 58 58

EENNEEKKOO MMAAIILLAAGGAARRAAII
901 kolegiatu zkia.

EEEEssss tttt eeeetttt iiii kkkkaaaa  kkkk llll iiiinnnn iiii kkkkaaaa
- LIPOSUKZIOA
- BLEFAROLASER
- PEELING
- COUPEROSIS
- MESOTERAPIA
- BOTOX
- ZELULITISA (LPG)
- BARIZEAK (LASER)
- AKNEA (LASER)
- KOKOSPEAREN EZABAKETA
- TATUAIAREN EZABAKETA
- EZPAINEN PUZTUKETA
- ZIMURREN EZABAKETA
- DIETETIKA ETA NUTRIZIOA
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BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

EGUNERO

Untzaga 5 - 4.  . . . . . . . . . . 943 70 23 85

DDDDeeeennnntttt iiii ssss ttttaaaakkkk

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

BBiissttaa EEddeerr,, 1199 -- bbeehheeaa  
TTeell.. 994433 7700 0000 8822

994433 2200 8844 7755

IRAZABAL Hortz-Klinika

JJ.. EEttxxeebbeerrrriiaa, 1122 – 1. esk.
Tel. 994433 220088555522

A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK
RPS 04/02ZZEERRBBIITTZZUUAAKK

OOrrttooddoonnttzziiaa - Protesiak - IInnppllaanntteeaakk
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

AABBAANNTTAAIILLAAKK
- DESKONTU BEREZIAK:

Mutua eta Aseguruak, enpresak…
- IIMMQQ

g r u p o  i n n o v a  d e n t a l

e i b a r t a r r e n  i r r i b a r r e a  p i z t e n

3 Inplanteak
3 Ortodontzia
3 Zuritzea
3 Hortz-estetika

PPeeddrroo EEttxxeebbeerrrriiaa GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EEGGUUNNEERROO

HORTZ KLINIKA

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57

DDDDiiiieeeetttt eeeetttt iiii kkkkaaaa
Nutrizio eta

Dietetika Zer-
bitzua

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea

Umeen obesitatea

Nutrizio-berreziketa

Dieta pertsonalizatuak

Kontsulta astearte eta ostiraletan
Ordua hartzeko: 647 823 971
SSaann AAgguussttiinn,, 22--44 
BBuulleeggooaakk II LLookkaallaa

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

miren albistegi sojo
arragueta, 2 - bis B

t. 943 208 330

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,, 2200
TLF: 994433 5533 0066 4422
ane_mendia@hotmail.com

UUrrkkiizzuu,, 1133 ((OOrrbbeeaakkoo DDoorrrreeaakk))
TTeellff..:: 994433 112200 220000 -- 994433 442255 770066
wwwwww..mmaarriiaaddoolloorreessoollaaiizzoollaa..ccoomm

IIkkuusstteenn eezz ddeenn oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EEIIBBAARRKKOO ZZEENNTTRROO MMEEDDIIKKOOAA

hhoorrttzz--kklliinniikkaa
UUNNTTZZAAGGAA

UUnnttzzaaggaa,, 22 - 1. Eskuma
Tfnoa. 994433 7700 2255 9922

egunero
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IIññaakkii RRiivveerroo ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

ARRATE OR-
TOPEDIA

UUrrkkiizzuu,, 1111 ((EEuusskkaaddiikkoo KKuuttxxaarreenn oonnddooaann))
TTeell..//FFaaxxaa:: 994433 7700 0066 3311
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa

Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

AARR OORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

-- AAffaassiiaakk
-- DDiissffoonniiaakk
-- DDiissllaalliiaakk
-- DDeegglluuzziioo aattiippiikkooaa

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa 1100 -- 66.. eezzkk.. ((EEIIBBAARR)) TTeell.. 994433 2200 2277 1155 

-- DDiisslleexxiiaakk
-- HHiizzmmootteellttaassuunnaa
-- EEsskkoollaa aarraazzooaakk

AArrtteekkaalleeaa 3300 -- 22.. BB ((DDUURRAANNGGOO)) TTeell.. 9944 668811 9900 7799 

DDiippuuttaazziioo,, 88--1100  4488226600 EERRMMUUAA •• TTeell.. 994433 1177 2211 1122 -- 994433 1177 2211 1166
FFaaxxaa:: 994433 1177 2211 1122 •• ee--mmaaiillaa:: iinnddaarrttuu@@eeuusskkaallnneett..nneett

EERRRREEHHAABBIILLIITTAAZZIIOO EETTAA KKOONNTTSSUULLTTAA ZZEENNTTRRUUAA
•• OOddooll aannaalliissiiaakk
•• EElleekkttrrootteerraappiiaa
•• FFiissiiootteerraappiiaa
•• UUrrggeennttzziiaakk
•• EEssffoorrttzzuu pprroobbaakk

•• 33.. aaddiinneekkooeenn mmaanntteenniimmeenndduuaa
•• KKoonnttssuullttaa mmeeddiikkooaakk
•• EErrrreekkoonnoozziimmeenndduu mmeeddiikkooaakk
•• MMaassaajjee tteerraappeeuuttiikkooaa
•• KKiirrooll mmaassaajjeeaakk

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

AURRERA EDIFIZIOA 943 20 22 66
Urtzaile 1, 1. Eskuma  646 233 182

l EESSTTRREESSAA
l AANNTTSSIIEETTAATTEEAA
l DDEEPPRREESSIIOOAA
l EERRLLAAJJAAZZIIOOAA
l FFOOBBIIAAKK

l AALLZZHHEEIIMMEERR--TTEERRAAPPIIAA
l IIKKAASSTTEEKKOO TTEEKKNNIIKKAAKK
l UUMMEEEENN AARRAAZZOOAAKK
l AAUUTTOOEESSTTIIMMAA
l MMEEMMOORRIIAA LLAANNKKEETTAA

ARRATE GARITAONANDIANerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BB II DD EE BB AA RR RR II EE TTAA 44 88
EE II BB AA RR

99 44 33  22 00 33 00 55 00

EE RR DD II KK OO KK AA LL EE 55 44
AA RR RR AA SS AATT EE
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

994433 1122 1144 9933
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

EELLEENNAA 
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPPssss iiii kkkkoooollllooooggggooooaaaakkkk

KKKKiiii rrrroooollll   mmmmeeeeddddiiiikkkkuuuunnnnttttzzzzaaaa OOOOssss tttt eeeeooooppppaaaattttaaaakkkk

PPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

l JJoossee AAllbbeerrddii AAllbbeerrddii

OOKKUULLIISSTTAAKK

San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82

eegguunneerroo aarrrraattssaallddeezz

OOOOkkkkuuuullll iiii ssss ttttaaaakkkk

OOOOrrrr ttttooooppppeeeeddddiiiiaaaa

OOSSTTEEOOPPAATTIIAA
KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

IIññaakkii AAzzppiittaarrttee
eettxxeezz eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa

665599110077002233
ZZeezzeennbbiiddee,, 11 -- bbeehheeaa

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88
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-- ZZeeiinn bbaalloorraazziioo eeggiitteenn dduu--
zzuu TTooppaalleekkuukkoo zzuueenn eerraa--
kkuusskkeettaarreenn ggaaiinneeaann??

Ona, 200 bat lagun etorri
baitziren. Jendeari gustatu zi-
tzaion; hori esan ziguten. Bes-
te erakusketekin alderatuz,
ezberdina zela esan ziguten,
horregatik gustatu zitzaiela.
-- ZZuueenn ggaazztteettaassuunnaarreenn iissllaa
iizzaann ddaaiitteekkee hhoorrii??

Horrela izan daiteke. Gure
koadroek bizitzeko modua
dugula adierazten zutela
esan ziguten, gaztetasun ku-
tsu hori igartzen zela.
-- NNoollaakkoo kkooaaddrrooaakk eerraammaann
zzeenniittuueenn eerraakkuusskkeettaarraa??

Denetarik piska bat. Erre-

tratoak (pop erara egindako
batzuk), abstraktoak, pai-
saiak eta loreak.
-- NNooiizzttiikk ddaauukkaazzuu mmaarrggoollaa--
rriittzzaarraakkoo zzaalleettaassuunnaa??

Txikia nintzenean Maria
Romerorekin batera margo-
laritza eskolan izena eman
nuen eta ordutik.
-- MMaarrggoollaarriittzzaarreenn ggaaiinneeaann
iikkaasstteenn ddiihhaarrdduuzzuu??

Ez, Publizitatea. Arte Ede-
rrekin ez nuela irteerarik
esan zidaten, eta Publizitatea
gustoko dut eta Arte Ederre-
kin nolabaiteko antza badu.
Gainera, margolaritzan ikasi-
takoak nolabait lagunduko
dit publizitate arloan.

“Berrehun bat lagun etorri
ziren erakusketara”

Iratxe Garitagoitiak
bere margoak ikusgai 
izan ditu Topalekuan. Pu-
blizitatea ikasten dihar-
du 17 urteko neska honek,
eta margolaritzan ikasi-
takoak balio ahal izango
diolakoan dago.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Zoratu egingo zara azkenean! Ezin
duzu hainbeste gauza batera egin,
gehiago planifikatu beharko zenuke
zure bizitza eta gauzak bere denbo-
ran egin. Egin froga eta igarriko du-
zu aldea, gainera, zure osasunak
ere eskertuko dizu.

ttaauurruuss
Krisia gora, krisia behera… Zer dio-
te, ba? Zu beti zaude-eta krisian!
Krisia dirua dutenentzako izango
da, beraz, zu lasai egon zaitezke,
boltsikoan sosik gabe ibiltzen bai-
tzara gehienetan. Lasai, dirua edu-
kitzea ez da-eta garrantzitsuena.

ggeemmiinnii
Asteburu ederra pasatuko duzu fa-
milia eta lagun artean. Azken aldian
ez zara eurekin denbora gehiegi
egon eta faltan bota duzu euren
konpainia. Zure esku egongo da ho-
rrelako asteburuak gehiagotan erre-
pikatzea.

ccaanncceerr
Moral gutxirekin ibiliko zara hurren-
go egunetan. Burua beste leku ba-
tean izango duzu eta ezertarako go-
gorik gabe ibiliko zara. Agian bita-
mina falta izango da; fruiturik jaten
duzu? Ezinbestekoa da, bada, osa-
suntsu ipintzeko!

lleeoo
Ateren bat ixten baduzu, baliteke
inoiz gehiago ez zabaltzea. Gauza
batzuk egin aurretik ondo pentsatu
beharko zenuke, izan ere, zure ja-
rrera horrek ez du batere laguntzen
bigarren aukera bat jaso ahal izate-
ko. Kontuan izan!

vviirrggoo
Zirkora joatea pentsatu duzu? Baina
ez ikusle bezala, artista bezala bai-
zik! Barre egin eta besteak harritze-
ko duzun abilezia sekulakoa da,
aprobetxagarria zalantzarik gabe.
Pentsa ezazu, munduan zehar bi-
daiatzea…

lliibbrraa
Datorren astean kalean baten bat
ikusi eta agurtzen ez badizu, ez ie-
zaiozu kontuan hartu, ikusi ez zai-
tuelako izango delako. Edo, zuri ez
zaizu inoiz pasatu burua beste leku
batean eduki eta ezagunen bati ez
agurtzea? Ea bada.

ssccoorrppiiuuss
Hobe duzu telefono mugikorra soi-
nu gabe ipintzea. Baina zein tonu
edo musika da hori? Ez dizu lotsa-
rik ematen norbaitek deitzen zai-
tuenean? Bestela, beste gauza dis-
kretuago bat ipini, ingurukoak bai
lotsatzen dira-eta!

ssaaggiittttaarriiuuss
Noiz izan zen museo batera joan zi-
nen azken aldia? Hobeto esanda,
joan zara noizbait museoren bate-
ra? Jakina da gustatzen ez zaizkizu-
la, baina gauza interesgarriak aurki-
tu ditzakezu bertan, espero duzuna
baino gehiago.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Buzoian jasotzen duzun guztia pu-
blizitatea, fakturak edo garrantzia-
rik gabeko gutunak dira. Non geldi-
tu dira lagunen edo maitasun su-
tsuen gutun erromantiko horiek?
Posta elektronikoak hartu die le-
kua, baina ez da berdina, ezta?

aaqquuaarriiuuss
Gauza txikiei ere bere garrantzia
eman behar diezu. Txikiak dira, bai,
baina askotan zuk ematen diezun
garrantzia baino gehiago daukate.
Gauzak behar diren moduan balo-
ratzen ikasi behar duzu. Zabaldu
begiak eta adi!

ppiisscciiss
Jokoa gustuko baduzu, aste hone-
tan ez egin apusturik, ez loteriarik,
ez horrelako ezer. Astroek dioete-
nez, ez duzu inolako zorterik izan-
go, beraz, alferrikakoa izango da jo-
katzea. Dirua galduko duzu baka-
rrik, besterik ez.

Ikasketak egin eta lanean
jartzea ez da bide erraza
askorentzat. Batzutan es-

kaintza falta dela-eta, beste
batzutan eskaintzen dena
egokiena ez dela pentsatzen
delako, edo dena delakoa,
behin ikasketak amaituta lan-
gabezian aurkitzen dira gazte

asko, bere aukeraren zain.
‘Urrats bat’ programak, or-
dea, langabezi hori ekidin
nahi du, ikasle edo ikasle
ohiak lanean ipini nahi ditu.
Horretarako, ikasleak lan bila
joan baino, lan hori eurek sor-
tzea bultzatzen da, eurek en-
presak sortuz.

Gaztekitto
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“URRATS BAT”
emateko...
Duela hiru urte jarri zen martxan UNI 

Eibar-Ermuan Urrats Bat programa. Ikasle

eta ikasle ohiei enpresa berriak sortu 

eta ekintzaileak izaten laguntzeko asmoa

dauka programa honek, ikasle hauek lan

mundura jauzi egiteko euren negozio 

unitatea sortuz. Horrela egin dute, orain ar-

te, 6 proiektuk (hobeto esanda, 

6 enpresek), eta gauzatzeko bidean daude

beste 4, azken urratsa emateko zain.
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AAzzaarrooaann 55 eennpprreessaa bbeerrrrii
‘Urrats bat’ programak 3. ur-

tea bete du Eibarren, eta bere
bizitzako lehen urte hauetan
sei enpresa sortu dira ekimen
horren bitartez. Carmelo Oiar-
zabal UNI Eibar-Ermuan ‘Urrats
bat’ programako dinamizatzai-
lea pozik dago lortutako emai-
tzekin: “Islandian, Meridan,
Sevillan, Donostiako Kursaale-
an, EHU-ko udako ikastaroe-
tan, Ermuan, Debegesan eta
beste leku batzuetan egon ga-
ra gure esperientzia nolakoa
izan den azaltzen”.

Debamatika, Ruibal, Tecno-
tag, Kirolzale, Unaitel eta sor-
tu berri den Meeting Point di-
ra ekimen horren bitartez jaio
diren enpresak, baina Oiarza-
balen arabera ez dira bakarrak
izango. Azarorako, gutxi gora
behera, ‘Urrats bat’ programa-
ri esker, beste bost enpresa
berri sortzea espero du Car-
melo Oiarzabalek. “Bata Afri-
kako produktuen komertziali-
zazio, banaketa eta salmenta-
ren gainekoa da; beste bat ar-

doen banaketa eta salmenta-
ren gainekoa; matematika
akademia hirugarren bat; lau-
garrena kiroldegi bat Ermuan;
eta, azkena, sare eta ekipoen
instalakuntza eta manteni-
mendu enpresa. “Tutorizatze
fasean aurkitzen dira proiektu
horiek”, dio Oiarzabalek.

LLookkaallaa,, iinntteerrnneett 
eettaa tteelleeffoonnooaa

‘Urrats bat’ programaren
bitartez, proiektuek hainbat
laguntza jasotzen dituzte sor-
tu nahi duten enpresa gauza-

tzeko orduan. Horrela, UNI-
ak hainbat lokal lagatzen diz-
kie denbora horretan, “eta in-
ternet eta telefonoa behar be-
zain beste erabiltzen lagatzen
diegu”, dio Oiarzabalek. Ho-
rrez gain, enpresa sortzeko
nondik nora jo eta zer egin
behar den egiteko laguntza
ere eskaintzen du Oiarzaba-
lek. “Euren buruetan sortu di-
ren ideiei zenbakiak ipintzen
dizkiegu, negozio plana egi-
ten dugu, enpresak dituen
aukera aztertu, egin beharre-
koa zer den adierazi, eta abar.
Behin hori jakinda, proiektua
aurkezten dutenek aurrera ja-
rraitu edo ez baloratzen du-
te”. Momentura arte, sei
proiektu bota dira atzera,
“teknikoki ezin zirelako egin
edo dena-delakoa”, dinami-
zatzailearen esanetan. Hala
ere, aurretiko prozesu hori
oso ondo ikusten du Oiarza-
balek, “jauzi handia egin au-
rretik, gauza asko baloratu be-
har baitira eta, gaizki irtenez
gero, kolpea txikiagoa da”.

Elhuyar Fundazioak Euskal Herriko DBH-ko 1. eta 2. mailako ikasleentzat 
urtero antolatzen duen lehiaketaren edizio berria hasi da, www.zernola.net
atariaren bitartez. Zientziaren eta teknologiaren inguruko olinpiada horretan,
urria eta apirilaren bitartean, parte hartzen duten ikasgelek arlo horien 
inguruko bost proba gainditu beharko dituzte. Proba hoberena egin duen
ikasgelak sari bat jasoko du gelako ikasle guztientzat eta, olinpiadaren
amaieran, puntu gehien dituzten bi ikasgelek egun biko txangoa irabaziko
dute. Lehenengo proba urriaren 27an argitaratuko da eta parte hartzen 
duten ikasgelek ia hilabeteko epea izango dute ebazteko.

Zientzia eta teknologiaren

VII. Zernola Olinpiada

Maider Zabaleta ikasle-ohiak Meeting & Point zabaldu du Amañan.

Dagoeneko denek da-
kigu krisialdian mur-
gilduta gaudela. Ba-

koitzak ahal duen moduan
jasango du egoera berri edo
ez hain berri hau: batzuek la-
saitasunez biziko dute eta
beste batzuek, ordea, urdu-
ritasunez. Jende askok, ego-
era horren aurrean, aginta-
riek edo enpresariek zer
egingo ote duten zain dau-
de. Badirudi neurriak hartu
behar direla eta hor gabiltza
itxaroten ea zer esaten di-
guten eta zer nolako ondo-
rioak ditugun. Orain dela ur-
te batzuk, oraindik krisialdi-
rik ez zegoenean, herri gara-
tuek aurrerapausuak egin zi-
tuzten herri pobreak bezala
esagutzen ditugunei elkarta-
suna adierazteko. Ez karita-
tea, ez limosna, ez sobra-
tzen zaiguna eman; elkarta-
sunari buruz hitzegiten hasi
zen. Hainbat konpromiso si-
natu ziren, horien artean au-
rrekontuen %0,7arekin zeri-
kusia zuena. Zentzu horre-
tan, bidea luzea izan da, bai-
na orain arte herri gehiegi
daude zenbaki horretatik
urrun. Batzuek planifikazio
ariketa egin dute eta epe ze-
hatzak jarri dituzte 0,7 ho-
rretara heltzeko eta beste
gutxi batzuk dagoeneko lor-
tu dute 0,7 eta gehiago ere.
Baina galdera da: orain kri-
sialdia dela eta, zer gertatu-
ko da konpromiso horiekin?
Pentsa daiteke herri batzuek
epe luzeagoak jarriko dituz-
tela hitzarmenak betetzeko;
edota, euren hitza ez bete-
tzeko, krisialdian aitzakia
ezin hobea aurkitu dezakete
oraingo honetan. Gure ego-
era gaizki dagoenean horre-
lako konpromisoak ez bete-
tzen hasten bagara, ez gai-
tezen engainatu: ez gaude
benetako elkartasunari bu-
ruz hitzegin ari.

Krisia eta elkartasuna

LLeeiirree MMoorrkkeettxxoo
((EEGGOOAAIIZZIIAA GGKKEE--KKOO KKIIDDEEAA))

...bost enpresa proiektu berri

Zabaleta ikasleekin Tiburtzio Anitua, 17ko bere lokalean. Berarena da
Urrats Bat proiektutik sortutako lorpen berri bat.



Patxi Usobiagarekin entre-
natzen diharduen Irati An-
da eskalatzaileak Espainia-

ko titulua eskuratu du berriro. Iaz
lortutakoari jarraituz, oraingoan
Sevillan eskuratu du txapela
-hainbat arazo sortu dira bertan,
antolatzaileen hutsak tarteko-
eta finalean bidea ondo kateatu
zuen, helmugaraino iritsiz.

Irati Anda Espainiako txapeldun
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Asobal Ligako Arrate eskubaloi taldeak aurkari gogorra
izango du biharkoan, iaz lortutako garaipena errepika-
tzen saiatuko den arren. Valladolid, betiko legez, sailka-

peneko bost lehenen artean sartzeko borroka horretan izango da
aurten ere eta horrek arriskutsu bihurtzen du talde gaztelarra. Ei-
bartarrek, bestalde, irregulartasuna dute ezaugarri denboraldi ha-
siera honetan eta Pontevedran ere ezin izan zuten Teucro gaindi-
tu. Partidua 18.30etan hasiko da, Ipurua kiroldegian.

Arrate-Valladolid bihar 18.30etan

Debabarrenak 1-3 iraba-
zi zion Zarautzi kostal-
deko herrian jokatuta-

ko partiduan. Gipuzkoako 1.
mailako taldeak, modu horre-
tan, orain arte egindako lana-
ren fruitua jaso du, lehenengo
jardunaldian etxean galdu eta
gero. Jubeniletan, bestalde,

Asador Azitainek debut ezin
hobea egin zuen Aloña Mendi-
ri 9-1 irabaziz; Alex, lau gole-
kin, izan zen goleatzaile nagu-
siena. Asteburuan kanpoan jo-
katuko dute talde biek: Deba-
barrenak Anoetan eta Azitai-
nek Urretxun, biek ere bihar
arratsaldean.

Asola-Berri hiru-txirlo
bola kirol elkarteak
Arrate bailarako Su-

mendixan 40 urte betetzen di-
tuen honetan, sortzaile izan zi-
ren bazkideei omenaldia egin-
go die domekan. Egun horre-
tan, piskolabisa eta gero
anaiarteko bazkaria izango da,
ondoren oroigarri bana opari-

tuz aipatutako sortzaileei.
1968an 39 izan ziren urrats ho-
ri eman zuten bazkideak eta
euretatik 26 ez dira dagoeneko
gure artean eta “bizirik dauden
hamahirutik ere, osasun arazo-
ak direla-eta, seguruenik zortzi
izango dira gurekin domekan”,
dio Jose Andres Urkia elkarte
horretako ordezkariak.

Hiru-txirloko taldea eta bola-
tokia duen elkarte horrek Su-
mendixa baserriaren ondoan
kokatu aurretik, sei urte lehena-
go egoitza hartu zuen Matsa-
riako Mahasti baserrian; han
bertan hartu zuen Asola-Berri-

ren izena eta handik urte ba-
tzuetara Azitaineruntz jo zuen.
Gaur egun, inguruko herrietako
hainbat elkarterekin batera, hi-
ru-txirloko Gipuzkoako eta Eus-
kadiko txapelketetan hartzen
du parte Eibarko talde horrek.

Garaipenak areto-foballean

Asola-Berriko sortzaileei 
omenaldia domekan

LLuuiiss MMªª AAllddaalluurr,, VViicceennttee AArrrriizzaabbaallaaggaa,, JJeessuuss MMªª MMuurruuaa eettaa FFaauussttiinnoo
LLaazzkkaannoo aasstteelleehheenneeaann bbiilldduu zziirreenn AAssoollaa--BBeerrrriinn bbeerrttaann..

Iñaki Barredok eta German
Gonzálezek osatzen dute
Portugalgo Rallyan Escuderia

Eibarrek duen ordezkaritza. Es-
perientzia handia dute erregu-
lartasun rallyetan eta aurreko
astean Durangokoan egindako
proban azken uneraino borro-
katu zuten 1. postuaren bila, az-
kenean 3.ean amaitu bazuten
ere. Iñaki Barakaldokoa da eta
garaipen asko lortu ditu azken
urteotan; German eibartarrak,
bestalde, Camargoko rallya ira-
bazi du aurten, Iban Beroiz ko-
piloto zuela. Portugalen lur eta
asfaltozko etapak tartekatuko
dira eta euria beti egoten da
presente. Guztira 1.700 km
izango ditu, bost etapetan ba-

natuta: eguaztenean hasi zen
eta domekan amaituko da.

KKaattaalluunniiaakkooaa eezziinn aammaaiittuu
Munduko txapelketako rally

batean lehen aldiz hartzen zuen
parte Escuderia Eibarrek eta,
proba erdia gaindituta ere, az-
kenean German Agredak eta
Eneko Artetxek osatutako talde-
ak ezin izan du amaitu. Hama-
zortzi etapa zituen Kataluniako
rallyak eta 14.ean eibartarren Ci-
troen Saxo errepidetik irten zen,
modu horretan probatik kanpo
geratuz. Esperientzia moduan,
baliagarria izan zaie oso, bai pi-
loto eta kopilotoari, eta baita
Omer, Gorka, Iñaki... taldeko
mekanikoei ere.  

Escuderia Eibar klasiko 
deportiboen Portugalgo rallyra
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Manga biko lau
lasterketatik bi-
tan garaile izan

eta gero, Iñaki del Reyk
Euskadiko txapelketa ira-
bazi du Miranda de Ebron
aipatutako bigarren garai-
pen hori lortuta; aurrene-
koa Muskizen irabazi zuen
Eibarko motorzaleak. Me-
ritu handia du lortutakoak,
aurrekontu murritzarekin
parte hartu baitu txapelke-
ta horretan Motos IRHko taldeak, Iñaki
piloto duela, eta Mikel Llarenak eta Jo-
se Antonio Roigék lagunduta.

Domekan jokatu zen edizio honetako
Supermotardeko azken proba eta man-
ga bietan lehia estua izan zuen Del Reyk
beste bizpahiru pilotorekin; azken jar-
dunaldi horretara puntu bakarreko alde-
arekin aurkeztu zen eibartarra eta azken
uneraino, bigarren mangako ordu laur-

dena eta beste itzuli bi betetzeraino, le-
hen postu horren defentsan jardun zuen
Iñakik. Euskadiko txapelketa motor mo-
dalitate bereko Ipar Zonaldeko Opene-
ko bost probekin tartekatu dituzte Mo-
tos IRHkoek; Logroñon bi eta Zarago-
zan, Irurtzunen eta Miranda de Ebron
jokatutako proba horien ondoren, eibar-
tarra laugarren postuan dago, azken
kontaketa egitea bakarrik falta denean.

Iñaki del Rey Supermotardeko 
Euskadiko txapeldun

kirolez kiroL
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Oihanean egin du Iosu Elejalde eibartarrak
azken antxitxiketaldia. Nikaraguan 80 ki-
lometroko lasterketan (Ultra Q50 Finca

Las Nubes, 50 milatik gorakoa) beterano onena
izan da eta sailkapen orokorreko 8. postua esku-
ratu du. Irabazlea Christian Villavicencio nikara-
guarra izan da, 7 ordu eta 5 minutuko denborare-
kin, eta Elejaldek 9 ordu eta 3 minutu behar izan
ditu ultramaratoi gogor hori egiteko. Proba amai-
tzeko muga 12 ordutan zegoen ezarrita eta lehe-
nen artean, sailkapenean ikusten denez, alde han-
diak izan ziren: zortzi ordutik hiru bakarrik jaitsi zi-
ren eta laugarrenak 8 ordu eta 40 minututik gora
behar izan zituen.

Iosu Elejalde beterano
onena Nikaraguan ere

Joan zen domekara arte sailkapeneko liderra zen
Salamancaren aurka jokatuko du domekan Eibar
KE-k. Partidua, gainera, jardunaldiko azkena

izango da, Canal Plus-ek emango baitu 20.30etatik
aurrera. Abantaila horrekin zelairatuko dira, beraz,
Pousok entrenatutakoek domekan: hau da, beste
guztiek zer egin duten jakinda. Horrek jokalariengan
behin zelai gainean daudela zelako eragina izango
duen jakiteko dago. Lesionatutakoen artean, Natxo
Insa hasi da taldekoekin normal antzean entrena-
tzen, abduktorea errekuperatzen doan seinale.

Salamanca-Eibar, domekan 20.30etan

Gipuzkoako eta Nafarroako mendi federa-
zioek bidezidorretako teknikari ikastaroa
antolatu dute, gehienez jota 25 partaide-

rentzat, urriaren 25ean hasi eta abenduaren 14an
amaituko dena, 52 ikastordurekin. Bestalde, Gi-
puzkoako Goi Mendi Eskolak espeleologia ikasta-
roa antolatu du: azaroaren 8/9 eta 15/16 astebu-
ruetan egingo da, Aralarko mendilerroan. Ikastaro
bi horietan izena emateko: 943-461440 eta
www.gmf-fgm.org Bestalde, Elgoibarko Morkai-
kok mendiko meteorologia ikastaroa antolatu du,
urrian 21ean hasiko dena. Izena emateko: 943-
740297. 

Mendiko ikastaroak

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa,, 44
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Iñigo Agirre eibartarra nagusi Mutrikun

Mutrikuko herri-krosaren XI. edizioa bereganatu zuen gaur egun Mutri-
kun bizi den Eibarko korrikalariak. Guztira 102 atleta heldu eta 93 gaz-
tek hartu zuten parte proban eta Agirrek marka berria ezarri zuen,

11.250 metroak 35 minutu eta 48 segundotan egin baitzituen. Alberto Suárez ei-
bartarra 3.a izan zen (38:16) eta juniorretan Ane Ziaran izan zen irabazlea.
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-- NNoollaa ffuunnttzziioonnaattzzeenn dduu
UUNNEEDDeekk??

Gure jarduera guztietan au-
rreko ikasturtean 3.152 ikasle
izan genituen, horietatik er-
diak-edo unibertsitate ikaske-
tak egin zituzten. UNEDek iza-
era propioa du, orain 35 urte
sortu zen eta Gipuzkoako ikas-
leez gain, Bizkaia, Nafarroa eta
Iparraldekoak ere etortzen
zaizkigu. Urrutiko unibertsitate
gisa, 30 karreratik gora eskain-
tzen dugu, arlo guztietakoak,
graduondoko ikastaroak, mas-
terrak, titulo propioak… guz-
tiak balio ofizialarekin eta, gai-
nera, merkatuan gero eta ba-
lio gehiago ematen diote,
ikasleari horrelako ikasketek
eskatzen dizkioten aparteko
diziplina dela-eta.
-- NNoollaakkooaa ddaa zzuueennggaannaa jjootteenn
dduueenn iikkaasslleeaa??

Unibertsitatera joan ezin
duen ikaslea izaten da. Ni
EHUn eta UNEDen nago eta
behin eta berriz diot ez diogu-
la konpetentziarik egiten, gure
ikasleek ezin izango luketeela-
ko bestelako unibertsitatera
joan. Gainera, Bolognako pro-
zesua indarrean sartzean, gure
papera indartuta agertuko da,
ikasleari egun osoko ikaslea
izatea eskatuko zaiolako. Gure
ikasle tipoa 40 urte ingurukoa,
lanean diharduena eta biga-
rren karrera bat edo amaitu
bariko ikasketak amaitzera da-
torrena da.
-- OOrraaiinnddiikk eerree mmaattrriikkuullaa bbee--
tteettzzeekkoo aauukkeerraa ddaaggoo,, eezzttaa??

Urriaren 31ra arte izango da
matrikula betetzeko aukera, in-

ternet bidez (www.uned.es)
edo  Bergarara etorrita. Matri-
kula egitean ikasleak erabaki
egiten du zenbat eta zeintzuk
asignatura hartu, ez dago ko-
puru minimorik, eta deialdiak
bakarrik irailean egiten du au-
rrera, nahiz eta kurtsoan zehar
azterketa partzialak eta bestela-
koak izan. Norberak bere gus-
tura egiten du matrikulazioa. 
-- EEttaa iikkaasstteenn iippiinnttzzeekkoo uunnee--
aann,, nnoollaa aannttoollaattzzeenn ddiirraa
kkllaasseeaakk??

Matrikula bete eta momen-
tuan ikasleak asignaturari da-
gokion materiala eskuratzen
du eta azterketan zer sartuko
den ere badaki. Horrekin bate-
ra, ikastetxean tutoretza osa-
garriak eskaintzen ditugu. Ez
dira derrigorrezkoak. Asko ez
dira etortzen eta arazo barik
ateratzen dute karrera eta bes-
te batzuek, berriz, lagungarri
topatzen dituzte tutoretzak.
Abantailarik handiena eskain-
tzen den malgutasuna da. Al-
daketa positiboa izango da ar-
lo honetan laster, irakasleen
lanak notan islada izango du
eta. Baina gaur egungo siste-
man ikasleak erabakitzen du,
eta ez etortzea erabakitzen
duenak ez dauka irakasleak
aurpegia ikusi ez dion sentsa-
zio hori. Denak berdinak dira,
denek dute azterketa egun eta
ordu berean. Bestalde, inter-
net erabilita foroak eta beste-
lako baliabideak indartzen
dihardugu, beti ere gogoan
izanda horiek lagungarriak di-
rela, gurea ez dela unibertsita-
te birtuala. 

-- HHaallaa eerree,, iinntteerrnneett eettaa bbeess--
tteellaakkooaakk llaagguunnggaarrrriiaakk iizzaann--
ggoo ddiirraa……

Teknologia horiekin ohituta
ez dagoena ez da larritu be-
har, ez direlako ezinbesteko-
ak, baina aukera berriak es-
kaintzen ditu. Adibidez, laster
ikasgaien eskolak internetetik
jaisteko aukera izango da.
Baina beti ahaztu barik UNE-
Dek funtzio sozial garbi bati
erantzuten diola: klasera joa-
teko aukerarik ezin duenari
ikasteko aukera ematea. Gero
eta jende gehiagorengana ai-
legatzen gara, bizitza-errit-
moaren eraginez-edo. Horre-
kin batera, kalitatezko irakas-
kuntza eskaintzen dugu, oso
prezio onean.
-- ZZuueenn iikkaasslleeaakk bbeesstteeaakk bbaaii--
nnoo ffiinnaaggooaakk ddiirraa??

Eskola-frakaso kontzeptua ez
dugu bizi, inork ez du esaten
ezin duela ikasketekin jarraitu.
Erritmo ezberdinak daude, bai-
na diziplina maila oso altua da.
Gogoan daukat nola etxekoan-

dra bik elkarri deitzen zioten
egunero, goizeko 05.30etan
ikasten hasteko. Gure ikasleak
oso motibatuta datoz. Karrera
bat 7-8 urtean amaitzea ez da
porrota, arrakasta baino. Urtero
60 bat lizentziatu irteten dira
hemendik.
-- ZZuukk zzeeuukk  kkiirroollaa eettaa iikkaass--
kkeettaakk uuzzttaarrttuu zzeenniittuueenn.. NNoollaa
ggooggoorraattzzeenn dduuzzuu ssaassooii hhuurraa??

Justu Eibarrera ailegatu nin-
tzenean Zuzenbide ikasketak
amaitu berri nituen eta, Arra-
ten entrenatzen nengoela, li-
zentziatura amaierako saria
emango zidatela jakin nuen.
2B eta 2A mailan egiten geni-
tuen bidaia luzeetan apunteak
eramaten nituen. Gaur egun-
go erritmoarekin ezin daiteke
holakorik pentsatu, baina
UNEDek ikasteko aukera ema-
ten die, Xabi Alonso bera, Li-
verpoolera joanda, gure ikas-
lea da. Gaur egungo kirolari
askok garbi dute kirol-mundu-
ko bizitza laburra dela eta ikas-
tea erabakitzen dute.

“Klasera joan ezin duenari ikasteko aukera
emateko helburuarekin jaio zen UNED”
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Urrutiko Hezkuntza Unibertsitate Nazionala da UNED 
eta batzuentzat Eibar foball taldeko jokalari-ohi gisa 
ezaguna den Juanjo Alvarez Bergarako ikastetxeko 
zuzendaria da. Klasera joateko aukerarik ez dutenei maila
guztietako ikasketak egiteko aukera eskaintzen die 
UNEDek eta, hilabete amaierara arte matrikulazioa zabalik
dutela aprobetxatuta, ikasketa metodologia hori 
gertuagotik ezagutzeko, berarekin berba egin dugu. 

Elkarrizketa
20
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Laburrak
SSAALLAAMMAANNCCAARRAA
IIRRTTEEEERRAARRIIKK EEZZ

Eibarko Pedrucho Zezenzaleen El-
karteak Salamancara joateko irte-
era bertan behera geratu da, Eibar
foball taldeak han jokatuko duen
partidua atzeratzean buelta oso
berandu izango litzatekeelako
eta, gainera, partidua Canal +-ek
emango duelako. Txartela erosi
dutenei dirua itzuliko zaie erosita-
ko toki berean.

BBEERRTTSSOO PPAAPPEERR LLEEHHIIAAKKEETTAA

Azaroaren 7ra arte egongo da za-
balik San Andres bertso paper
lehiaketan parte hartzeko epea.
…eta kitto!k antolatutako lehiake-
tan Lehen Hezkuntza, DBH eta 16
urtetik gorako mailak bereiztuko
dituzte eta bakoitzean bertso-ko-
puru jakin bat aurkeztu beharko da.
Gaia eta doinua libreak izango dira
eta maila bakoitzeko onenentzat
sari garrantzitsuak egongo dira. In-
formaziorako edo lanak entrega-
tzeko, …eta kitto!ko bulegora (Ur-
kizu, 11 solairuartea, 943200918
telefono zenbakia)  jo daiteke.

NNAAFFAARRRROOAA OOIINNEEZZ

Iruñeara joateko autobusa antola-
tuko dute …eta kitto!k eta ikasto-
lako gurasoen elkarteak, urriaren
19an han ospatuko den Nafarroa
Oinezera joateko. 09.30etan ir-
tengo da autobusa Egogainetik
eta buelta, berriz, 19.30etan izan-
go da. Txartelak 9 eurotan salgai
daude …eta kitto!ko egoitzan.

Aurten bosgarren aldiz
egingo da jazz jaialdi
ibiltaria Debabarrenean.

Soraluzeko Errabal elkartearen
eskutik jaiotako zirkuito ibilta-
riak aurten elkartearen izena
hartu du eta, Debajazz barik,
Errabal jaialdia izango da aurre-
rantzean.  

Aurreko edizioetan Iñaki Sal-
vador, Mikel Andueza, Bill
Evans, Carme Canela, Santi Iba-
rretxe eta Victor de Diego beza-

lako musikari handiak izan dira
gurean eta aurten honako egita-
raua osatu dute urriko asteburu
birako: Antonio Vega eta Yuri
Gagarin Trio urriak 17, 22.15-
etan Herri Antzokian), The Com-
mitments (urriak 18, 22.30etan
Elgetako Espaloia Kafe Antzo-
kian), Jazz Voices Ensemble
(urriak 24, 22.30etan Soraluze-
ko aretoan) eta Mamassita Pro
(urriak 26, 20.00etan Mutrikuko
Zabiel kultur etxean).

Errabal Jazz jaialdia Debabarrenean

Euskeraz berba egiten erraztasuna hartzeko
primerako aukera eskaintzen duen Berbe-
tan programarekin bat egiteko aukera za-

balik dago. Herriko euskalgintzan diharduten
hainbat taldek eta …eta kitto! Euskara Elkarteak
garatutako programaren barruan eskaintza zaba-
la egongo da ikasturte honetan: ohikoak diren
euskaldun berri eta euskaldun zaharrez osatuta-
ko taldeez gain, ikastaroak, txangoak eta beste-
lako jarduerak jaso dituzte ikasturte honetarako
prestatu duten egitarauan. Gaurko astekariarekin

batera banatu dugun diptikoan programaren in-
guruko informazio zabala duzue eta, nahi izanez
gero, euskaldun zahar zein berri izena emateko
aukera ere baduzue, bertan dagoen izen-emate
orria beteta. Diptikoak, astekariarekin batera ba-
natzeaz gain, herriko hainbat tokitan eskuragarri
laga dira. Izena emateko orri gehiago edo infor-
mazio zabalagoa nahi izanez gero, zuzenean
…eta kitto!-ra jo daiteke (Urkizu, 11 solairuartea)
edo, bestela, 943200918 telefono zenbakira
deitu (Maider).

Berbetan-erako izen-ematea zabalik
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Hilaren 25ean, 20.00-etatik aurrera, kon-
tzertua emango du 25 urteko ibilbidea be-
te duen Urretxu-Zumarragako Goiargi

Abesbatzak, Sostoarekin batera. Eibartarrek dato-
rren urtean beteko dute mende laurdena eta, or-
duan egingo dituzten ospakizunei aurrea hartuz,
hainbat ekitaldi berezi garatzen dihardue aurten
ere, tartean hilabete honetan San Andres elizak
hartuko duen emanaldi hori. Goiargi Abesbatza
1982an sortu zen, Antonio Rey-ren zuzendaritza-
pean eta gaur egun 40 lagunek osatzen dute.

Udazkenerako antzerki
programazioa aurkeztu
zuten astelehen goize-

an Maria Jose Telleria Kultura
zinegotziak eta antzerki gaie-
tan Udalari laguntzen dion Juan
Ortegak. Coliseoak urte amaie-
rara arte sei antzezlan hartuko
ditu, hiru haurrentzat pentsatu-
takoak eta beste hiru publiko
helduari zuzendutakoak. Uda-
lak 40.000 euroko inbertsioa
eskainiko die antzezlan horiei.
Coliseoak denboraldi osorako
duen 300.000 euroko aurre-
kontuaren zati garrantzitsua
antzezlanen emankizunetan
gastatuko dute (85.000 euro),
65.000 euro musika arloko
ikuskizunetan eta gainontze-
koa zinea eta bestelakoak an-
tolatzen erabiliko dute. 

BBiihhaarr ‘‘HHaauurr KKaabbaarreettaa’’
Lehenengo emankizuna

Agerre Teatroren eskutik aile-
gatuko da, bihar bertan,
18.00etan: ‘Haur Kabareta’.
Umeendako ikuskizunerako sa-

rrerak 4 euro balio du. Hilaren
17an, berriz, Pentación taldeak
‘Mujer busca hombre (que aún
no existe)’ lana eskainiko du
20.00etatik aurrera (22 euro). 

Azaroan Maskaradak ‘Ohe-
an’ antzezlana taularatuko du
(azaroak 7, 20.30etan) eta Ul-
tramarinos de Lucas taldeak,
berriz, ‘Las aventuras del Huc-
kleberry’ eskainiko du (azaroak
8, 18.00etan). Eta abenduan
‘El enemigo de la clase’ (Ger-
minal Producciones SL eta En-
trecajas Producciones Teatrales

SL, abenduak 19, 20.30etan)
eta ‘Karabas’ (Golden Apple
Quartet&Kanpingags, aben-
duak 26, 18.00etan) ikusteko
aukera izango da. Abenduko
emankizun biak prezio bere-
zian izango direla aurreratu
dute, Eibar Merkataritza Gune
Irekiak diruz lagunduko ditue-
lako. Sarrerak ohiko bideei ja-
rraituta eros daitezke: Coliseo-
ko lehiatilan, martitzen arra-
tsaldetan eta, bestela, Kutxa-
ren Telekutxa eta Servikutxa
zerbitzuak erabilita.

Hilero antzezlan bi hartuko ditu Coliseoak

Urretxuko abesbatza Sostoarekin batera

Eibarren Euskal Festak izan zirela ehun urte
bete direla ospatzeko, Udalak erakusketa
berezia antolatu du. Atzo hasi eta abendua-

ren 15era arte ‘Euskal Festak-Fiestas Euskaras: Ei-
bar 1908’ izenburuko erakusketa martxan egon-
go da Armagintzaren Museoan (Portalean, 5. so-
lairuan). Erakusketan 1908an gurean ospatutako
jai garrantzitsuaren inguruko argazkiak eta beste-
lako materiala bilduko dituzte. 1908ko Euskal
Festak zirela-eta, besteak beste Eibarren Arte eta
Industria Erakusketa, monografia lehiaketa, musi-
ka banda eta abesbatzen arteko lehiaketak eta
abeltzaintza erakustaldia egin ziren. Armagintza-
ren Museoa martitzenetik domekara zabaltzen
dute, 16.00etatik 20.00etara, eta erakusketa or-
dutegi horren barruan bisitatu ahal izango da.

Euskal Festei buruzko erakusketa museoan

JJuuaann OOrrtteeggaa eettaa MMaarriiaa JJoossee TTeelllleerriiaa aauurrkkeezzppeenneeaann..
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RBere familia aspalditik ibili
da zelai horietatik. Orain
dela bost urte etorri ziren

Diputaziokoak proiektu ikara-
garria aztertzera: autobia egin
behar zen ekonomia bultza-
tzeko. Seme-alabak proiek-
tuaren kontrako plataforme-
tan ibili ziren, baina euren
etorkizuna ez zegoen inguru
horietan. Unibertsitatera joan
ziren eta Anbrosiok, gure
protagonistak, ikusi zuen nola
bere zelaiko zati bat autobia
bihurtzen zen.

Jende asko gelditzen zen
bere zelaietan deskantsatze-
ra, eta hasi ziren ura edo ze-
ozer jateko eskatzen. Anbro-
siok ipini zuen txiringito txiki
bat, txorizo bokadiloak eta
ardo porroiarekin. Bere zer-
bitzuak oso gustokoak ziren
eta eskakizuna handitu zen
denbora gutxitan. Taberna
eraiki zuen, kartela argiekin
eta guzti. Derrepente, iraba-
zita zeukan bere bizitza oso-
an baino gehiago.

Egun batean bere seme txi-
kia bueltatu zen etxera, Eko-
nomia titulua aterata. "Baina
aita", esan zion, "ez zara ente-
ratu krisi baten erdian gaude-
la. Kontsumoa jaitsi da eta
produkzioa gelditu. Ondoren
langabezia gehitzen dabil eta
diru gutxiago dago merka-
tuan kontsumitzeko".

Harrituta geratu zen An-
brosio etxeko txikiak mundu-
ko egoeraren gainean egin-
dako esplikazioarekin. Hasi
zen argizko kartela kentzen
eta hurrengo asteetan boka-
dilo motak gutxitu zituen.
Auto gutxiago gelditzen zen
eta, azkenean, itxi egin behar
izan zuen bere negozioa.

Seme-alabek ez zuten ani-
matu beste zeozer egiteko.
Aurrezkiak sartu zuen ban-
kuan eta kaleko etxetxora jo-
an zen bizitzera. Asteburu ba-
tean herriko salbatzaileek sua
eman zioten bankuko kajero-
ari, salbuespen egoeraren
kontra protestatzeko. Denbo-
ra asko egon zen erretzen ka-
jeroa; kea etxe guztietan sar-
tu zen eta Anbrosio ez zen
konturatu. Suhiltzaileek larri
atera zuten. Hilabetea eman
zuen ospitalean. Atentatua-
ren oihartzunak amatatu zire-
nean, Anbrosio hil zen; jakin
barik zertarako balio duen
hainbeste ahalegin. Ixilean.

Anbrosio

IIññaakkii ZZuubbiillllaaggaa



-- BBaaii lleehhiiaakkeettaann iizzaann ddiirreenn
bbeessttee ssaarriittuuaakk ((AAmmaaiiaa AAjjuu--
rriiaagguueerrrraa,, JJoosseebbaa AArraannzzaabbaall
eettaa MMiikkeell TTrreevviiññoo)),, bbaaii zzuu,,
aarrkkiitteekkttooaakk zzaarreettee.. KKaassuuaallii--
ttaattee hhuuttssaa ddaa aallaa zzuueenn llaannaakk
hhoorrrreellaakkoo lleehhiiaakkeettaakk iirraabbaazz--
tteekkoo oorrdduuaann llaagguunnttzzeenn dduu??

Uste dut kasualitatea dela
denak arkitektoak izatea. Kon-
tua da, bai eurak, bai ni, has-
ten ari garela gure lanbidean,
horrela, ate guztiak zabaltzea
nahi ditugu, nik bai behintzat.
Lehiaketa honetan zerbait di-
seinatu eta aurrera irtetzeko
aukera ikusi nuen, eta zorio-
nez ondo irten zitzaidan.
-- ‘‘RReevvoollvveerr BBoooo..kk’’ iizzeennaa
ddaauukkaa zzuurree llaannaakk.. ZZeerrttaann
ddaattzzaa??

Armen izenen, edo euren
serieen, eta liburuen arteko
hitz-joko bat da tituluaren
esanahia. Museoarekin zeri-
kusia duen zerbait hartu
nuen (pistola bat), eta denok
etxean dugun zerbait (libu-
ruak), eta horrekin jolastu
dut diseinua egiteko orduan.
Bestetik, praktikotasuna bila-
tu dut: pistola bat, liburuak,
jaurtitako bala bat eta hain-
bat berba (Eibar, museoa eta
armagintza).
-- ZZeerrttaarraakkoo eerraabbiilliikkoo dduu
mmuusseeooaakk zzuurree ddiisseeiinnuuaa??

Museoko arduradunak di-
seinuaren bidegarritasuna no-
lakoa den ikertzen ari dira
momentuz. Horrela, balioz-
koa dela erabakitzen badute,
aurrera eraman, eta museoan

dagoen sarrerako dendan sal-
duko diren oroigarriak egite-
ko erabiliko da. Oroigarri
merke eta eredugarriak izan-
go lirateke horiek.
-- LLeehhiiaakkeettaa hhoonneekkiinn mmuusseeoo--
aarrii bbuullttzzaaddaa eemmaatteeaa bbiillaattzzeenn
ddaa,, bbaaiinnaa zzuurrii eerree bbuullttzzaaddaa
eemmaannggoo ddiizzuullaa uussttee dduuzzuu??

Atzerako bultzada ez dit
behintzat emango. Ez dakit
zertarako balio ahal izango di-
dan, baina gauza positibo bat
da lehiaketa batera aurkeztu
eta sarituetariko bat izatea.
-- OOnnddaarrrrooaann,, EEllggooiibbaarrrreenn
eettaa hheemmeenn,, EEiibbaarrrreenn,, hhaaiinn--
bbaatt kkaarrtteell lleehhiiaakkeettaattaann ssaa--
rriiaakk lloorrttuu ddiittuuzzuu.. NNeeuurrrriiaa
hhaarrttuu ddiieezzuu hhoorrrreellaakkoo lleehhiiaa--
kkeetteeii??

Ez dakit, hau izan da disei-
nu industrial arloan irabazten
dudan lehen lehiaketa. Beste-
la, Eibarren adibidez, ez dida-
te jada kartel lehiaketetara
aurkezten lagatzen jada, 5 sa-
ri irabazten badituzu ez baiti-
zute gehiagotan parte hartzen
uzten. Nik ate bat ikusten ba-
dut, hori zabaltzen saiatzen
naiz. Ondo irtetzen bada on-
do; eta, bestela ere, ondo.
Probatzea da kontua.
-- EEttaa hhuurrrreennggoo lleehhiiaakkeettaa,,
zzeeiinn??

Ideiarik ere ez. Eibarren
aurkezten uzten ez badidate,
kanpora begira jarri beharko
naiz. Elgoibarren probatu
nuen eta ondo irten zen, be-
raz, ikusiko dut ea zer egiten
dudan.

Armagintza Museoaren
merchandising diseinu
lehiaketak baditu 
sarituak. Bata, Nestor 
P. Valenciaga da. Besteak,
Amaia Ajuriaguerra, 
Joseba Aranzabal eta 
Mikel Treviño. Sarituak
izateaz gain, beste gauza
batean datoz bat: arkitektoak dira denak.
Eta, gainera, azken aldian herriko sari
gehienak eskuratu dituzte.

NNEESSTTOORR PPÉÉRREEZZ VVAALLEENNCCIIAAGGAA,,
AARRKKIITTEEKKTTOOAA::

““AAtteeaakk zzaabbaallttzzeenn
aahhaalleeggiinnttzzeenn nnaaiizz””
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GGaauurr aarrrraattssaallddeeaann,, 1199..0000eettaann iinnaauugguurraattuukkoo dduu AAnnggeell GGüüeennaaggaa
eeiibbaarrttaarrrraakk eerraakkuusskkeettaa AArrrraattee KKuullttuurr EEllkkaarrtteekkoo eerraakkuusskkeettaa aarree--
ttooaann.. ‘Barne irudiak’ izenburuarekin, 9 margo (akrilikoz margotuak)
eta beste horrenbeste argazki egongo dira ikusgai hilaren 19ra arte,
ohiko ordutegian: astegunetan 19.00etatik 21.00etara eta astebu-
ruetan, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

UUrrtteerrookkoo mmoodduuaann,, ……eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrtteeaakk GGaabboonneettaakkoo
LLootteerriiaa aatteerraa dduu.. 30.182 zenbakiaren eramaleak 2’5 euro joka-
tuko du Madrilen abenduaren 22an jokatuko den zozketan eta
0’5 euroko donatiboa emango dio elkarteari. Horrez gain, otar
baten zozketan sartzeko zenbaki bana hartuko du partizipazio ba-
koitzarekin. Loteria honako toki hauetan eskuratu daiteke: …eta
kitto!-n, Mugika harategian, Bankoan, AEK euskaltegian, Arrate
Kultur Elkartean, Askasibarren, Narruan, Valenciagan, Izadi lora-
dendan, Bolintxon, Etesan, San Andres gozotegian, Zubi-Gain ta-
bernan, Urkizu prentsan, Untzaga prentsan, Isasi okindegian, Za-
baleta okindegian eta Dibutec-en.

Angel Guenagaren lanak Topalekuan

KKlluubb DDeeppoorrttiibbookkoo AArrggaazzkkiillaarriittzzaa TTaallddeeaakk llaauu aarrggaazzkkiillaarriirreenn llaa--
nnaakk iikkuussggaaii iippiinnii ddiittuu bbeessttee hhoorrrreennbbeessttee ttaabbeerrnnaattaann,, hiru Eiba-
rren eta bat Bilboko Deustu auzoan: Pedro Arriolaren irudiak Por-
talea tabernan ikus daitezke, Juan Antonio Palaciosenak Deustu-
ko Beer House-n (San Pedro plaza, 2, Bilbo), Ander Larrazarenak
Klub Deportiboko tabernan eta Ion Galdosenak, berriz, El Ambi-
gú tabernan. Urriaren 31ra arte egongo dira zabalik erakusketak,
taberna zabalik dagoen ordutegi berean.

...eta kitto!/2008-X-10

Argazki erakusketak Deporrekoen eskutik

...eta kitto!ko loteria salgai
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Euskal Meteorologia Agentziatik

EURIA DOMEKAN
ZAPATUAN lainoak eta ostarteak
tartekatuko dira eta ez da euririk espero.
Tenperaturak aurreko egunetako joerari
jarraituko dio eta, beraz, ez da aldaketarik
izango. Domekan lainoak ugaritu egingo
dira eta euri zaparradak agertuko dira.
Horrekin batera, giroak hoztu egingo du,
ipar ikutuko haizearen eraginez.

eguraldia

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

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta
18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30.  Jaieguna: 09.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30
eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40eta-
tik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,
14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegu-
nak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-
BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,
10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:
07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. La-
neguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-
ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Do-
meka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-
BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-
DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik
22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik
21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik
21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik
21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

Agenda
24

zapatua
11

AANNTTZZEERRKKIIAA
1188..0000..-- ‘Haur kabareta’ (Age-
rre Teatroa). Umeendako an-
tzerkia. Sarrera: 4 euro. Coli-
seoan.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz
abesteko irteera. Untzagan
hasita.

Dirulaguntzak
UEUko udazkeneko ikastaroetarako
laguntzak. Zenbatekoa: matrikularen
erdia.
Eskaerak non eta noiz: Pegoran, 
aabbeenndduuaarreenn 1199rraa aarrttee..

martitzena
14

IIKKAASSTTAARROOAA
1100--0000..-- ‘Espainiako Margola-
ritza’. Portalean.

EERRRREEBBAALL PPLLAATTAAFFOORRMMAA
1199..3300..-- Errebal merkataritza
guneari buruzko hitzaldia,
Errebal Plataformaren eskutik.
Portalean (areto nagusian).

EEIIBBAARR ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘En el valle de Elah’
(Paul Haggis). Sarrera: 3’50
euro. Coliseoan.

UUrrrriiaarreenn 1199rraa aarrttee

Angel Guenagaren margo-argazki
erakusketa. TTooppaalleekkuuaann..

UUrrrriiaarreenn 2266rraa aarrttee

Koldo Etxebarriaren margo
erakusketa. PPoorrttaalleeaann..

Jose Luis Urbietaren margo
erakusketa. UUnnttzzaaggaa JJuubbiillaattuu EEttxxeeaann..

UUrrrriiaarreenn 3311rraa aarrttee

Pedro Arriolaren argazki erakusketa.
PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnnaann..

Ander Larrazaren argazki
erakusketa. KKlluubb DDeeppoorrttiibbooaann..

Ion Galdosen argazki erakusketa.
EEll AAmmbbiiggúú ttaabbeerrnnaann..

J. Antonio Palaciosen argazki
erakusketa. BBeeeerr HHoouussee--nn ((DDeeuussttuu))..

AAbbeenndduuaarreenn 1155eerraa aarrttee

`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:
Eibar 1908´ erakusketa.

AArrmmaaggiinnttzzaarreenn MMuusseeooaann..

eerraakkuusskkeettaakk

eguaztena
15

AANNTTZZEERRKKIIAA
1188..0000..-- ‘Lazarillo de Tormes’,
publiko guztietarako moldatu-
tako lana, Malas Pulgas taldea-
ren eskutik. Sarrera doan. Ca-
ja Navarran (Errebal, 22).

IIKKAASSTTAARROOAA
1199..0000..-- Abalorioak egiteko
ikastaroa. …eta kitto!n.

eguena
16
IIKKAASSTTEENN

1100..3300 eta 1166..0000..-- Nekazari-
tza ekologikoaren inguruko
ikastaroa. Portalean.

LLIIBBUURRUUTTEEGGIIAA
1177..3300..-- Familiak ere konta-
tzen du programa. Umeen li-
burutegian.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Diskoira (Zarautz)
eta Final Fight (Zumaia). Ta-
llarra gaztetxean.

SSaallggaaii
ANTZERKIA: ‘‘HHaauurr kkaabbaarreettaa’’. Urriak 11, 18.00etan.
ZINEA: ‘‘EEnn eell vvaallllee ddee EEllaahh’’. Urriak 14, 21.30etan / 
ANTZERKIA: ‘‘MMuujjeerr bbuussccaa hhoommbbrree qquuee aaúúnn nnoo 
eexxiissttee’’. Urriak 17, 20.00etan.

LLaasstteerr ssaallggaaii
MUSIKA: AAiinnttzziirroocckk. Urriak 25, 19.00etan / 
CChhaannttaaggee (Britainia Handia). Urriak 27, 20.30etan / 
AAuuddiittee (Finlandia). Urriak 28, 20.30etan /
CCoorr AAmmiiccss ddee llaa UUnniioo (Katalunia). Azaroak 1,
20.30etan / VVddoocchhnnoovveenniijjee. Azaroak 2, 20.30etan. 
ZINEA: ‘‘CCaassuuaall ddaayy’’. Urriak 21, 21.30etan.

Dirulaguntzak

domeka
12

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika Ban-
daren kontzertua. Coliseoan.

Indalezio Ojanguren XXI. Argazki Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: uurrrriiaarreenn 1133rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.

Enfocan II. Argazki Lehiaketa.
2009ko CAN-eko egutegirako argazki-lehiaketa.
3.000 euro. UUrrrriiaarreenn 1177rraa aarrttee,, www.can.es.

Sanandresak 2008 Kartel Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: uurrrriiaarreenn 2233rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.

San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: aazzaarrooaarreenn 77rraa aarrttee..
Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto! 
Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).

Galtzakomik Komiki Lehiaketa.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda
(18tik gora). AAzzaarrooaarreenn 2266rraa aarrttee..
Informazioa: www.galtzaundi.com

Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. AAbbeenndduuaarreenn 11eerraa aarrttee..

Lehiaketak

ssaarrrreerreenn ssaallmmeennttaa ((CCoolliisseeoo))



hildakoak

...eta kitto!/2008-X-10

farmaziak
10, barixakua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
11, zapatua
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
12, domeka
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
13, astelehena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
14, martitzena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
15, eguaztena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
16, eguena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
17, barixakua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

agendA
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jaiotakoak
-  Yasmina Ben-Slaiman Srassi. 2008-IX-25.
-  Ekhi Azpilikueta Sánchez. 2008-IX-27.
-  Maddi Barrutia Ugidos. 2008-X-1.

......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo

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

MARINA Ereña Ogizak gaur
zortzi urte betetzen dittu. 
Muxu haundi bat famelixa
guztiaren partez. Zorionak.

Zorionak, ENARA, bixar
zortzi urte beteko dittuzu
eta. Aitta, ama eta 
Enekoren partez. Ona izan!

SSUUDDOOKKUUAA

coliseo
“En el valle de Elah”

Hank Deerfiel militarra izandakoa da; bere 
semea militarra da gaur egun eta desagertu
egin da Irak-en zegoela. Emily Sanders-ek 
lagunduta, semea bilatzen saiatuko da. 
Ondorioz, Estatu Batuetako ejerzitoan 
gertatzen direnak ezagutzen joango da…

ZUZENDARIA: Paul Haggis
PERTSONAIAK: Tommy Lee Jones, 
Charlize Theron, Frances Fisher, 
Susan Sarandon...

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa

Zorionak, ALAITZ Urizar 
Bravo, gaur zazpi urte 
egitten dittuzu-eta. 
Famelixa guztiaren partez.

1 5 6 8 4
3 2 5

9 7 8 5
3

2 3 1 8 7
8 1 2 6

2 9 5 6 7
4 2
3 1

Zorionak, IKER, sei urte 
egin zenittuen-eta 
martitzenian. Muxu bat 
famelixaren partez.

aauurrrreekkooaarreenn eemmaaiittzzaa

ddeennbboorraappaassaakk

untzaga
“Los girasoles ciegos”

Ricardo bere etxean ezkutatuta bizi da, 
bere emazte Elena eta Elenita eta Lorenzo 
seme alabekin. Salvador, berriz, apaiz 
ordenatzekoa zen, baina zalantza asko du; 
Salvadorrek Elena du gustoko eta eragina 
izango du familia osoan…

ZUZENDARIA: Jose Luis Cuerda
PERTSONAIAK: Maribel Verdú, 
Javier Cámara, Raúl Arévalo, 
Roger Princep...

- Mª Asun Etxeberria López.
66 urte. 2008-X-2.

- Agustin Robles Boada.
90 urte. 2008-X-2.

- Carmen Aragón Gómez.
83 urte. 2008-X-3.

- Maria Orbegozo Izagirre.
86 urte. 2008-X-3.

- Dorotea Arostegi Elizburu.
98 urte. 2008-X-5.

- Pedro Mujika Izagirre.
87 urte. 2008-X-5.

Zorionak, IKER eta CONCHI, 
eta oiñ arte bezain zoriontsu izan
zaitteztela. Zuen lagunen partez.

Zorionak, osaba IKER eta CONCHI, zuen 
ezkontzagaittik. Gorka eta Paularen partez.

Zorionak, XABIER Arrasate 
Lasa, astelehenian hiru urte
egingo dittuzulako. Muxu bat 
aitxitxa eta amamaren partez.

Ongi etorri, MADDI 
Barrutia Ugidos, 

eta zorionak famelixa 
guztiari.
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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 zain-
du eta etxeko lanetarako. Tel. 635-
354805.
l Neska euskalduna eskaintzen da umeak
eskolara eramateko. Tel. 943-127214. Ja-
nire.
l Neska behar da umeak eskolara erama-
teko. 07.30etatik 09.30etara. Autoarekin.
Tel. 646-668659.
l Erizain laguntzailea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. Tel. 610-936839.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 646-048823.
l Odontologoa behar da hortz-klinika ba-
tean. Eibar-Debarako. Tel. 675-709707.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 639-
505373. 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 Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa edo interna. Tel. 638-
907727 edo 608-936643.
lEmakumea eskaintzen da martitzen eta
eguen goizetan lan egiteko. Tel. 616-
509360.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak eta
umeak zaintzeko. Tel. 616-690415.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
660-888240.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-397348.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak 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 ema-
ten ditu maila guztietan. Talde txikiak eta
prezio onean. Tel. 943-121898.
l Neska euskalduna behar da arratsaldez
umeak zaintzeko. Deitu 20.00etatik au-
rrera. Tel. 943-121499.
l Neska eskaintzen da asteburuetan ta-
bernan lan egiteko. Tel. 644-496152. Ve-
ronica.

ETXEBIZITZAK
l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eiba-
rren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662-
182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta ko-
mun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685-
751891.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igo-
gailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Pisua behar da alokairuan. Tel. 662-
092613.
l Bustindui kalean pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara-
rekin. Berriztuta. Bizitzera sartzeko mo-
duan. Dena kanpora begira. Tel. 654-
971292.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653-
733357.
l Eibarren hiru edo lau logelako pisua har-
tuko nuke alokairuan. Tel. 638-230954 edo
669-806170.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko nu-
ke alokairuan. Tel. 666-747139.

SALEROSKETAK
l Autorako irratia salgai. Kenwood mar-
kakoa. 4’35 watioko potentzia + sei CD-
rendako kargadorea. 50 euro. Tel. 618-
120339. 
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082. 
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bi-
koa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637-
528992. 
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdi-
nak). Egoera onean. Tel. 645-007388.

Iragarkiak ipintzeko: 
943-200918 (Marisol).

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.

AUTOAK
l Iveco Daily 35-S11 furgoneta salgai.
2800 Turbo motorea. 2001ekoa. Tel. 607-
393114.
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.

LOKALAK
l Eibarko musikari batek musika jotzeko
lokala edo garajea alokatuko luke. Tel.
665-732640.
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.
l 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. 685-
726213.

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

l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
l Neska eskaintzen da tabernak garbitze-
ko. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikaskete-
kin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696-
659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-
435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erro-
pa 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 616-
822781.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
670-704332.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile edo kamarera lanetarako. Tel.
688-645533.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak 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.
lEnpresa Zientzietan lizentziatuak Mate-
matikak eta Kontabilitate klaseak ematen
ditu. Tel. 657-771496. Gloria.
l Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko la-
netarako. 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.

LANA
l Gela hotzean jarduteko pertsona (go-
zogintza nozioekin) eta sukaldari lagun-
tzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679-
950907.
l Aerobic-eko monitorea behar da Men-
daron klaseak emateko astelehen eta
eguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.
lurdesrodri@hotmail.com
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.
Justina.
l Alemanierazko klase partikularrak eta
pertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.
647-275374.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662-
256289. Silbia.
l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943-
701850.
l Emakumea eskainzten da etxeko lane-
tarako. Tel. 636-049090.
l Neska eskaintzen da orduka edozein la-
nerako. Tel. 617-942407.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662-
256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase parti-
kularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du edo ikastolara eramateko. Tel. 943-
700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubila-
zioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore mo-
duan lan egiteko. Tel. 649-630561.

...eta kitto!/2008-X-10

BESTELAKOAK
l Urrezko pultsera aurkitu zen urriaren
2an Urkizu inguruan, Lucia izenarekin. Ja-
beak zenbaki honetara deitu dezake. Tel.
630-810099.
l Brotxea aurkitu zen irailaren 22an Tori-
bio Etxebarria kalean. Jabeak arratsaldez
deitu dezake. Tel. 943-206672.
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ddiissttiirraarreenn aauurrkkaakkooaarreekkiinn

9988 ee
OOnnddoo eennttzzuutteenn dduuzzuu??

EEggiizzuu DDOOAANNEEKKOO pprroobbaa zzuurree 
aauuddii ffoonnooaarreekkiinn hhiillaabbeettee oossooaann

J. Etxeberria, 13         Tfnoa. 943 700 230



URRIAREN

17tik

26ra

EEiibbaarrkkoo LLiibbuurruu AAzzookkaaEEiibbaarrkkoo LLiibbuurruu AAzzookkaa

EE llee bb eerr rr ii aakk
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EEuusskkaall  ddiisskkaaggiinnttzzaa

AAuukkeerraakkoo ll iibbuurruuaakk

Euskadiko Liburu Ganbarak
aannttoollaattuuttaa
Eusko Jaurlaritzaren eta Eibarko Udala-
ren Kultura Sailek llaagguunndduuttaa

“Bizi irakurriz”

ordutegia

asteburuan

11.00 - 14.00

17.00 - 21.00

11.00 - 14.30

17.00 - 21.30

“Bizi irakurriz”

UNTZAGAN


