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Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak
Teorikako irakaslea egun osoan

GIDA-BAIMENAK

Ego Gain, 4 - behea
(San Andres pasealekutik)

Tel. 943 20 34 45
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Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egiten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.
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UDALA

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

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA
15, OTSAILA, 1999

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?). Piedad, Per dón eta Paz 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 erakusteko gai da, baina oraindik ez dugu aurkitu (mito pakezaleen amoranteak) mitoa publikatzeko
kuraia daukan iñor. Agian ttiko, ttiko...
A i t o r O t a d u y E i z a g a e t x eb e r r i a

ERREBAL PLATAFORMAKOEN HITZALDIA

Errebal Plataformatik hitzaldia antolatu dugu
datorren astearterako, Errebaleko merkatalgunearen inguruko informazioa modu zuzen eta
zehatzean herritarrekin konpartitzeko helburuaz. Errebal inguruko auzokideez gain, eibartar
guztiontzat berebiziko garrantzia duen gaia delakoan gaude. Beraz, interesa duten guztiekin
konpartitu nahi dugu orain arte bildutako dokumentazioa.

eskutitzak

Datorren asteartean, hilak 14, arratsaldeko
7,30etan egingo dugu hitzaldia, Portalea kultur
etxeko Areto Nagusian (Bista Eder 10). Bertan
ikusiko garelakoan,
Er reb a l Pl a ta fo rma

EIBARREN EUSKARAZ BIZI NAHI DOGULAKO

Eibar herrixa h e r r i e u s k a l d u n a dala entzutia
danori gustatzen jaku. Maiatzian asko urten giñan kalera, gantxilla pasatuz ideia hori eibartar
guztieri zabaltzera. Baiña eguneroko bizitzan
zailla da Eibarren gure ama hizkuntza normalizatua daguala baieztatzia. Medikuarengana,
udaletxera edota errekauak egittera goiazenian
adibidez, euskaraz berba egittia gustauko jakun,
baiña hori beti ez da posible izaten. Eibar euskalduntzia gure helburuetako bat izanik, Eibarren “Euskal Herrian Euskaraz” lantaldia sortzen
ari gara. Eu s kara z ikas i, lan e gin , lag u na rtian
j a r du n… e u s k a r a z b i z i n a hi d o gu l a k o .
Hori lortzeko, zu ezinbestekua zara. Badakigu
lanpetuta zabizela, baiña noizian behin laguntzatxua emoteko prest bazagoz, gurekin kontaktuan jartzia besterik ez dakazu. Gure emailla:
eibarehe@euskalerria.org. Danok batera, pausoz
pauso, Eibar euskaldunduko dugu.
Amagoia Gomez (EHEko kidea)

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Teleskopioen belaunaldi berriei esker, 50 planeta berri deskubritzen dira urtero eta gizakiak unibertsoaren hasierako
uneak ikertzen jarraitzen du. Lurraren antzeko planeta bat
aurkituko da laster eta kuriositatea inoiz ez da agortuko”
(Javier Armentia, planetarioko zuzendaria)

“Uste dut posible dela telebista ona egitea: dirua ren eta produkzio handiena ez bada ere, diseinua eta talentua duena
egin daiteke. Okerra da errua gurasoei eta hezkuntzari leporatzea, sistema baita haurrei irakasteko prest ez dagoena”
(Lolo Rico, idazlea eta telebistako analista)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-X-10
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danon ahotaN

autuan
KONTZERTUAK GAZTETXEAN
Tallarra gaztetxeak kontzertuak antolatu ditu datorren asterako: urriaren 16an, 20.00etan Zarauzko
Diskoira taldeak eta Zumaiako Final Fight-ek jardungo dute eta hurrengo egunean, berriz,
22.30etatik aurrera Grupo de Riesgo (Valentzia)
eta Katamixarrak (Soraluze) taldeen kontzertua
egongo da.
BONOLOTOAREN SARIA
Irailaren 26ko zozketan saria eraman zuten Bonolotoaren 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.
G A R R A I O A S TU N A
Udalatzaingoak eta Ertzaintzak domekara arte garraio astunen inguruko kanpaina berezia garatuko
du eta, beraz, arreta berezia eskainiko diete 3.500
kilotik gorako kamioiei gure errepideetan egindako
ibilbidean. Ibilgailuarekin lotutako atalei erreparatzeaz gain, gidariei alkoholemia probak egingo dizkietela aurreratu dute.

Izoztuta gaude

I

Armeriak Eztei Azoka hartuko du
ibarko Eztei Azoka Armeria Eskolan egingo 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 bestelako zerbitzuak (bitxigileak, lorak, bidaiak, apaingarriak, osagarriak…) eskaintzen dituzten beste
batzuk egongo dira tartean. Horrez gain, desfileak ikusi eta tartak eta beste goxoki batzuk probatzeko aukera izango da eta joaten direnen artean sari ederrak zozketatuko dituzte. Sarrera
doan izango da eta honako ordutegian zabalduko dute: zapatuan, 17.00etatik 21.00etara eta
domekan, 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 21.00etara. Aurreko edizioetan bataz beste

LEIRE ITURBE

E

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

%5,3 igoko dira udal tasa eta zergak 2009an
zken urteetako igoera
handiena izango dute
2009an udal tasa eta
zergek eibarren. %5,3 igoko
dira prezioak herrian, Udal Kirol Patronatuari eta zaborra batzeko zerbitzuei dagokienean
ezik. Izan ere, azken kasu bi
hauetan, prezioak %5,3a baino
gehiago igoko dira nabarmen.

A

Udal Kirol Patronatuari dagokionez, urteko harpidetzaren
prezioa %10 igoko da 2009an,
eta berdin egingo du hurrengo
urte bietan. Igoera nabarmen
honen kausa Orbeako kiroldegiaren 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 zehazten duena baino haratago joango da. Debabarrenako Mankomunitateak kudeatzen ditu
zaborren zerbitzuak, beraz, eurek zehaztuko dute zerbitzu
horiek 2009an zein prezio
izango duten.

Nagusien
dantzaldi
arrakastatsua
dalak eta Biztuk antolatutako dantzaldiak jubilatu ugari
bildu zituen aurreko astelehenean Astelena frontoian.
Rhusell orkestraren doinuetara ederto dantzatu zuten
nagusiek.

U

LEIRE ITURBE

zoztuta gaude eta hibernazio bitarte luzeari egin
beharko diogu aurre. Muturra ere ezin beharko dugu
atera gainera etorriko zaizkigun ondorengo hilabete
hauetan. Arrazoiak? Honako biak. Lehena: inor ezin
dela ausartu kalera irtetzen
ez badaramatza euro mordoa poltsikoan. Bigarrena:
berogailua etxean jartzea
ere garestiegia delako eta,
aldaketa klimatikoaren printzipio guztien aurka doalako. Dena gora doa, hotz-beroa eta hilabeteroko gure
kontuetako kantitatea kenduta. Termometroaren konparazioa eginez, gure egoera freskotik gertuago dago,
hozten bidenabar eta, gertakarien zain, gure ingurunea hotz glazialak hartuko
duela dirudi. Urrian gertatzen denaren ohikoa, egun
nahiko beroen atzetik egun
batetik besterako tenperatura jaitsierak ezustea ematen diguten antzera. Zezenak harrapatuko al gaitu?
Orduan ere batzuk tirantedun kamisetekin eta beste
batzuk jaka lodiagoarekin
harrapatuko ditu, harrapatzekotan. Zuk ez al duzu
berorik? Krisia? Non dago
krisia? Argia, patatak, limoiak edo kiroldegiko abonuak, adibide batzuk botatzearren, gorantza doaz eta
ez KPI-aren martxa berean.
%5’3ko gutxieneko igoerak
guztirako (ez dira igoerak,
prezio gaurkotzeak baino,
guztiok ezer barik gaudenean igoerak justifikatzeko batzuk erabiltzen dituzten argudioei jarraituz), sarrerak
gutxitzen doazen neurrian,
edozer gauzarengatik iaz
baino gehiago ordainduz
beti. Badira, zoritxarrez, soldata barik geratu direnak
ere. Berau izozteko ere ez
dutenak.

An a Le te
(KAZETA RI A)
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Danon ahotan
Erisonon irregulartasunak salatzeko mozioa
ozioa aurkeztuko du
Aralarrek Erisonoko
lur urbanizagarrian
lur-berdinketa lizentzia kontsezioan antzematen dituen
irregulartasunak salatzeko. Alderdi politikoak gutun batean
agertzen duenez, “Udal-Gobernuko Batzordeak Teknikerri
Erisonoko sektorean lur mugimenduen lanen lizentziaren
ematea ekintza irregularra dela
uste dugu”.
Aralarrek, euren ustetan Erisonon egiten ari diren irregulartasunak salatzeko, arrazoi
batzuk aipatzen ditu gutunean.

M

Eibarko Emakumeen
Jabetze Eskola
ibar, Arrasate eta Hernaniko Udalak Emakumeei zuzendutako "Jabetze Eskola" proiektuan ari
gera elkarlanean.
Jabetzea esaten dugunean ahalduntzea, trebatzea
eta zilegitzea esan nahi dugu. Jabetzea da ohartzea
norberaren eskubideez eskubideak izateko, norbere
ahalmena ezagutzea asmoak aurrera eramateko.
Aldaketa pertsonal eta
kolektiboa dakarren prozesutzat har dezakegu jabetzea, aldaketa hori emakumearen eta gizonaren arteko botere harremanen eraldaketa izanik.
Beraz, goian aipatu bezala, jabetzeak d im ents io bik oi tz a du, pertsonala eta
kolektiboa; elkarreragina
dutenak eta batak bestearen
beharra duena.
Prozesu pertsonal honetan inork ezin du beste inor
Jabetu. Hala ere, Eibarko
Udalak, Berdintasunerako
Ordezkaritzatik , emakume
jabetze eta emakume taldeen jabetze prozesuak sustatzen dihardu. Horren ildotik, 2008ko udazkenera begira, 25 emakume elkartu
dira urriaren 2an "Modu eraginkorrean komunikatzen
ikasi" ikastaroaren inguruan.
Ikastaroaren helburuak
honako hauek dira: norbere
buruarekiko segurtasuna eta
konfidantza sustatzea, jokaera asertiboa bultzatzea,
modu eraginkorrean eta
egokian komunikatzen ikastea, emozioak kontrolatzen
trebatzea, arazoak modu
osasuntsuan eta eragikorrean konpontzen ikastea, eta,
aldi berean, bertan parte
hartzen duten emakumeen
jabetze prozesuan aurrerapausoa ematea.

Mª Jos e La sa
(EMAKUMEAREN MAHAIKO
I DAZKA RIA)

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

Legear e n z it a f al ts u a
Aralarrek, bestetik, anomaliak ikusten ditu lizentzia emateko Udal-Gobernuko Batzordearen akordioan. Besteak

LEIRE ITURBE

E

Lehenik, lanek lur-higiketa lizentzia batean kamuflatzen diren hirigintza proiektu baten
zati bat osatzen dutela salatzen dute. Bigarrenik, behinbehineko erabilera izango duten lanak bezala bideratzen direla diote, “behin-betiko erabilera aurreratzea nahi denean,
landa-lurzorua hiri-lurzoruan
eraldatuz”.

Erisonoko lizentzia aztertu dute Aralarren eta mozioa aurkeztuko da.

beste, 8/2007 Legearen 13.
artikuluaren zita faltsua dela
diote. Horrela, Legearen 14.
artikuluak ingurumen ebaluazio jarraipena duten hirigintzako antolamendu eta egite baldintzak betetzen ez dituzten
ekintzak guztiz debekatzen dituela diote. Era berean, ibar bateko ubidea estaliko dela aipatzen dute, sektorearen topografia aldatuz, eta ekintza
hauek ez dutela Uren Zuzendaritzak edo Uraren Euskal Agentziak onartu.
Ar a z o l e g a l a k
Autonomi Erkidegoko legeria sahiesteagatik arazo legalak
antzematen ditu Aralarrek.
Lur-higiketa behin-behinekoa
ez dela diote, “lurraren tranformazio ekintza bat delako”. Era
berean, 37 (2/2006) artikuluak
eskatzen dituen hainbat baldintza betetzen ez direla salatzen dute. Gainera, kontratu
irregulartasuna egiten dela
diote, “hirigintza lanen esleipen zuzena egiten da, kontratazio publikoaren legislaziora
egokitua egon behar zena”.

270.000 euro kooperazio proiektuentzat
dalak 269.137 euro erabiliko ditu (Udal aurrekontuaren %1) garatzeko bidean dauden edo hondamendiren batek kaltetu dituen
herrialdeetan kooperazio proiektuak garatu nahi dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeen
artean. Proiektuek toki horietako egoera sozio-ekonomikoa
hobetzeko helburua izan beharko 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 aurkeztu beharko dira. Eskaera egiteko orria, bete beharreko baldintzak eta bestelako informazioa han bertan eska daiteke
edo, nahiago izanez gero, Udalaren web orrian kontsultatzeko

U

eta artxiboak jaisteko aukera ere
badago.
Horrez gain, Udalak Eibarko
gazteen artean nazioarteko elkartasuna sustatzeko asmoz,
lankidetzako lau beka, Elkartasun Bekak, eskainiko ditu. Beka
bakoitza 1.500 eurokoa izango
da eta 20 eta 40 urte bitarteko
eibartarrek eska ditzakete, hain-

bat baldintza betez gero, Pegorara 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 lurrikaren kasuan bezala.

Udalak urtero du diru partida bat hondamendiek sortutako
larrialdietan diru-laguntzak emateko.
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ORAIN DELA
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10 urte
A s t e le n a
f r o n t o ia
bar rir o
z ab al du
eben
o r d u a n b e.

danon ahotaN
Astelena frontoia zabaldu eben ixa urtebete itxitta
egon ostian. Orduan Udalak eta frontoiaren jabiak sinatutako kontratuan, udalaren diru laguntasunaren
truke frontoian ekitaldi kulturalak hasi ziran egitten.
Atmosferan daguan kontaminazinua neurtzeko etxetxua ipini eben Barakaldo kalian. Bi urte lehenago
etxetxo hori Txantxa Zelaixan egon zan ipinitta.
Emaitzak inguruko herrixen antzerakuak izan ziran.

P l a s t i k u a r e z i k l a t z ek o
k on t e n e do ri a k h a s i z i ra n i p i n tz e n .

Plastikua reziklatzeko kontenedore barrixak jartzeko erabagixa hartu zan eta, horrekin batera, baitta lurra garbitzeko makina barrixa erostekua eta
basuria jasotzeko kamioiak aldatzen juatiarena.
La Sallen, Armeria Eskolan eta I. Zuloaga Institutuan LOGSEko 2. mailla ipini eben martxan, eta
lau aukera ezbardin eskintzen eban sistema barriko Batxillerguotik hirukin funzionatzen hasi ziran.

...eta kitto! eta Danbakak
akordioa sinatu dute
anbakarekin akordioa sinatu
zuen joan den astean ‘…eta
kitto! Euskara Elkarteak’, Durangaldeko ‘Anboto’ eta Elgoibarko
‘Barren’-ekin batera. Akordio honen
bitartez, Debabarrena eta Durangaldean lehiaketa promozionatzea bilatzen da. ‘…eta kitto!’ aldizkarian,

D

adibidez, lehiaketaren jarraipena
egingo da astero ‘Gaztekitto’ atalean. Bestalde, Danbakako lote batzuk
banatuko dira irakurleen artean eta,
bestetik, ‘…eta kitto!’-ko bazkideen
artean Elgetako Espaloian egingo diren kontzertuetarako sarrerak zozketatuko dira.

Eibarko Ezker Abertzalekoek itxialdia egin zuten
ibarko Ezker Abertzaleko 7 kidek 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

E
Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

1957an sortua

GOZOTEGIA

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA
l

KOROAK

l

ESK ELAK

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

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

l

HILARRIAK

l

AG I R I AK

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

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK
...eta kitto!/2008-X-10
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Auzorik auzo

ste honetan bertan
hasi dabe Sautsi eta
Azittain lotuko dittuan errepidiaren biharren 2.
zatixa. Errepide barrixa Barrena kaleko etxien atzetik pasauko da, Azittaingo errepide
generalian amaitzeko. Bigarren faseko biharren iraupena
8 hillebetekoa izatia aurreikusi
dabe. Lehelengo faseko biharrak, bestalde, laster amaitzia
espero dabe, horretarako gitxi
falta da-eta.

A

Errepide barrixaren biharrak
dirauten bittartian, hogei bat
aparkaleku gitxiago egongo
dira han inguruan. Halanda
be, Udalak arazo horri konponbidia zelan emon aztertzen dihardu eta, edozelan be,
biharrak amaitzen dittuenian
100 aparkaleku barri sortuko
dirala diñue.
Biharren bigarren zatirako
aurrekontua 1.345.000 eurokua izango da guztira. Halanda
be, proiektu osuaren aurrekon-

LEIRE IT UR BE

Sautsi-Azittain bialaren
bigarren zatixa abian

Martxa bizixan doiaz Barrena eta Sautxiren arteko err epidiaren lanak.

tuak aldaketak jasan dittu martxan jarri ziranetik oiñ arte: hasierako aurrekontua %50a igo

da, 1’8 millioi eurokua izatetik,
2’7 millioi eurokua izatera aillegau arte.

Agiñagako San Miguel jaixak eguzkipian
an Miguel jaixen
errepikapena ospatu eben aurreko asteburuan Agiñaga auzuan. Zapatu eta domekan ekintzaz beteriko orduak pasau zittuen Agiñagara gerturatu ziranak.
Holan, bestiak beste,
umiendako jolasak, diskotekia, txokolate-jana, afarixa eta Kupela taldiaren
eskutik erromerixia egon

LEIRE I TU RBE

S

ziran zapatuan. Domekan,
bestetik, Goruntz abesbatzak parte hartu eban mezaren eta piskolabixaren
ostian; Gorritiren animalixak arratsaldia girotu
eben. Eguraldixa lagun
eukitta, jende asko hurbildu zan Agiñaga auzora
San Miguel jaixak ospatzera eta aurrez esandako
ekintza danetaz gozatzeko aukeria euki eben.

Hodixak barritzen Untzaga eta Zuloagatarreneko biharrekin

U

Proiektu horrekin Juan Gisasola, jubilauenetxia, harmailla, Untzagako torria eta errepidiaren artian daguan parkiaren zorua aldatzia
nahi da. Izan be, zoruaren egoera txarra baldosak eusten zittuan lurraren kokapen desegokixaren ondorixua zala ikusi da azkenian.
Zuloagatarrenen kaleko lanak, bestetik,
amaitzekotan dagoz eta etxietarako sarbidiak amaitzia bakarrik geratzen da. Lan guzti horren kostua, bestetik, 973.652 eurokua
izango da.

URKIZU, 7 % 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
ut h em ek @ut h em ek. c o m

MEKANIKETARAKO

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

TRESNAK

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
...eta kitto!/2008-X-10

SILBIA HERNANDEZ

ntzaga eta Zuloagatarreneko kalietan egitten diharduen biharrak
elektrizidade eta saneamendu sariak barritzeko aprobetxau dira. Bestiak
beste, Untzagan kontzertu eta herri-ospakizunen antolakuntzarako elektrizidade-hari
barrixak kokatu dira, eta uraren saneamendu sariak barrittu dira Untzaga eta Zuloagatarrenen, baitta ur-fekalen sariak be.
Hasiera batian, Untzagako lanen iraupena
hiru hillabetekua izango dala aurreikusten da.

% 943 20 22 33
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kaleko inkestA
Andoni Amutxastegi
16 urte, ikaslia

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.

Untzaga ixtiaren zergatixa jende gutxi doialako dala begittantzen jata.
Jende falta hori emoten dittuen pelikulengaittik izan leikela uste dot, ez
diralako oso egokixak. Ni gitxittan
juan izan naiz zinera, baiña bardinbardin penia emoten desta, herriko
zeozer mitikua dalako.

Laura Gauba
33 urte, etxekoandria
Internet eta halakuekin, jendia ez da
zinera juaten. Emule eta halako programekin, bakotxak etxian pelikulak
jaitsi eta ikusteko aukeria daka. Preziua, gaiñera, garestixa da; askoz be
gitxiagorekin pelikula piratak erosi
leikezuz. Ez jata inporta zinia ixtia,
baiña pena piska bat emoten desta.

Montse Martínez
51 urte, karterua
Bideuengaittik eta abar, jendia ez
doia zinemara oiñ, baiña neri begittantzen jata filme bat etxeko pantaillan edo zinian ikustia ez dala bardiña. Neri penia emoten desta Untzaga ixtia, zinezale amorratua naiz eta
Coliseua zinerako ondo egokittuta
ez dagola be esango neuke.

Gorka Bollain
16 urte, ikaslia
Egixa esan ez dakitt zergaittik, jende
gitxi juaten dalako izan leike. Herrixan daguan zinema bakarra izanda,
ixtia txarto daguala begittantzen jata, ni zinera juaten naizenetarikua
naizelako. Oin lokalian ikusi biharko
dittugu pelikulak eta bideuan kaleratzen diranera arte itxoin.

Zergaittik ixten da zure
ustez Untzaga zinia?

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

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

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

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

M ug i c a
E horzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

1
2
3
4
5
6
7
8

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

ALFA ARTE
Ekainberri
erreplika sortzen
MAISUAK
E
kainberrik, Ekaingo haitzuluaren erreplikak aurreko
hillian zabaldu zittuan atiak
Zestuan. Beste askotan pasatzen
dan moduan, patrimonixo historikua jendiari erakusteko asmua
egonda be, patromonixo hori ez
hondatzeko premiñak pisu
haundixagua zekan eta, gauzak
holan egonda, erdibidia topau
dabe Ekaiñen: 1969. urtian Antxieta kultur taldeko Andoni Albizurik eta Rafael Rezabalek topau eben kobazuluaren kopixa
egin dabe, originalaren igualiguala, eta horri esker jendiak

haitzuluaren barrukaldia ezagutzeko aukeria daka, originalari
kalterik eragin barik. Ekainberri
sortzeko prozesuan parteharte
haundixa euki dau Alfa Artek.
Bertako gerentia dan Jose Mari
Armentiak eta Ekainberrin egindako biharraren zuzendaritza artistikuaren arduria euki daben
Iñaki Aceñak kontau deskue zelakua izan dan biharra eta aurrera begira dittuen asmuak.
P a t r i m o n i x u a b a be st e n
Erreplikaren
eszenografia
osagarrixa sortu dabe Alfa Arte-

SILBIA HERNANDEZ

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.

Iñaki Aceña zuzendari artistikoa eta Jose Mari Ar mentia gerentea.

kuak eta oso argi dake proiektu
inportantia izan dala, bai emaitzari begira baitta etorkizunera
begira eukiko daben eragiñari
begira be: “Aldaketa kualitatibua izan da guretako. Oiñ arte
brontze fundiziñuaren arluan
egindako biharrarekin lotzen
ginttuen, baiña hortik haratago
jarduteko gauza bagarala erakutsi dogu, arte eta patrimonixuaren industriaren barruan, artistak
dittuen ideiak sortu eta garatzeko aukeria emoten dogun tallarra gara. Industria arluan ixa
mende bateko esperientzia dakagu eta oiñ arte aeronautika
eta automobillen industrian erabillitako teknikia artean aplikatzen dihardugu. Alde horretatik,
inflexiño puntua izan da Ekainberri eta etorkizunian be patrimonixuaren kontserbaziñuare-

kin lotutako beste proiektu batzueri ekiteko prest gagoz, bide
horri jorratzen badihardugu”.
Ekainberri Ekaingo kobazulo
originala babesteko asmotik
sortu da. Kobazuloko indusketak Joxe Miguel Barandiaran eta
Jesus Altunak hasi zituen, 1969.
urtian eta 1975. urterarte ez zittuen amaittu. Sasoi hartan kobazulua jendiari zabaltzia interesentia izango litzakeela pentsatzen eben, baiña indusketak ez
oztopatzeko ez eben holakorik
egiñ eta, indusketa-biharrekin
amaittu orduko, Lascaux eta Altamira moduko haitzuluetan bisitarixak eragindako kaltiak ezagunak ziran. Hori ikusitta, ondaria babesteko ahalegiña etenbarikua izan da eta, horregaittik,
kobazulua eta bertan topau zittuen pintturak ezagutzera emoteko bidiak billatzen hasi ziran.
Azkenian, Sastarraingo baillaran
bertan, ondaria jatorrizko testuinguruan erakutsi ahal izateko,
horretarako biderik onena erreplika egittia izango zala erabagi
eben eta horretan ipiñi ziran
biharrian.
Ar t i sau er a ko bi ha rr a r i
j a r r a i t t ut a
Erreplikako pintturak egitteko,
Lascaux eta Niaux-eko kopixak
egin zittuan Frantziako artista batekin harremanetan hasi ziran,
ZK Productions-eko Renaud
Sanson-ekin. Ordutik hona 11
urte pasau dira eta azken urte bixetan Alfa Arteko lantaldiak buru-belarri jardun dau frantsesak

...eta kitto!/2008-X-10
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geure gaiA
hasittako biharra osatzen: “Erreplikaren eszenografia osagarri
guztia sortzen ibilli gara, hormak, zoruak, maketia, pasarelak,
uraren ibilbidia, argiztapena, aire
girotua…”, azaldu deskue.
Lehendik beste batzuk hasittako biharrari jarraitziak aparteko zailttasuna gehittu detsa eibartarren biharrari: “Sansonek
hasittako eszenografia bat sortuta eguan lehenagotik. Lehiaketa publikua deittu eben
Ekainberriko lana osatzeko,
geuk proiektua presentau eta
guri emon zeskuen. Biharra egitteko orduan, Alfa Artek laser
bidezko digitalizaziñua egitteko
erosittako makiña erabiltzeko

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

Ekainberrira bisitan
E ib art arr en b ih ar rar i e s ke r l ort u ta ko em ai tz a 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 arduradunak. Informaziño guztia www.ekainberri.com helbidian eskuragarri dakazue, argazki eta guzti.
B e st a l d e , A r r a t e K ul t ur E l k a r t e a k b e r t a r a j u a t e k o t x a n g ua
a nt ola tu d au hi ll ar en 25erako. Bisita gidatua egingo dabe,
euskeraz eta gazteleraz eta ondoren Zestuan bazkalduko dabe
urteerarako izena emoten dabenak. Autobusak 09.30xetan urtengo dau Egogaiñetik eta txartelaren preziua 25 eurokua da
alkarteko bazkidiendako eta 28 eurokua bazkide ez diranendako. Interesa dakenak Arrate Kultur Elkartera jo leikie informaziño billa edo zuzenian izena emotera.

Ta l l a r o s u a r en p arteh artz ia
Proiektuaren zuzendaritza
osua Jesus Altuna arkeologuak
berak izan dau. Eibarren, barriz,
Alfa Arteko bihargin guztiak
hartu dabe parte mailla batian
edo bestian Ekainberriren sorreran: “Berez sei lagunek osatutako lantalde espezifikuak
jardun dau biharrian, baiña 25
bihargin dagoz Alfa Arten eta
danak hartu dabe parte proiektuan. Oso proiektu erakargarrixa izan da, bai euki dittuen zailtasunengaittik baitta lortu dan
emaitzarengaittik be. Benetan
ikusgarrixa geratu da. Gaiñera,
arkeologia eta arte mundu horretan erreferente billakatu da
Alfa Arte”.

Halanda be, etorkizunera begira ez dabe albo batera lagako
oiñ arte jorratutako ibilbidia eta
eskultura munduan biharrian segiduko dabe. Bestiak beste Remigio Mendibururen eskultura
bat sortu dabe Leioan ipintzeko
eta J.R. Andarentzat beste bat
lantzen dihardue, Sartagudarako. Kalian ipintzen diran brontzezko eskulturen sorreran eta
mantenimenduan espezializatutako enpresia be bada. Baiña
Ekainberriko esperientziaren ondoren, aurrera begira arkeologia
eta patrimonixo historikuarekin
lotutako edozein proiekturi aurre egitteko gauza dirala argi
erakutsi dabe Alfa Artekuak eta
horreri heltzeko gertu dagoz.

nafarroa
oinez
urriaren
Irunean

19-an
9 eu r o

A U T O B U S irteera 09-30etan
ZERBITZUA buelta 19-30etan
J.A. Mogel Ikastolako Guraso Elkartea
...eta kitto! Euskara Elkartea

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

Revelphone izango da Danbakako 24. partehartzailea
ublikoak eman du bere botua: Revelphone talde soraluzetarra izango
da Danbakan parte hartuko duen 24.
taldea. Joan den barixakura arte internet bidez 16 talderen artean bozkatzeko aukera
izan zuen publikoak, eta botuak zenbatu
ostean, Revelphone atera da garaile. Punkrock talde soraluzetarrak botuen %32a lortu 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, talde eibartar bat: Hikara. Tamalez, ez da talde
eibartarren pokerra egongo, Hikara 4. postuan geratu baita bozkaketan.

P

Urriak 17, barixakua
Mery May (Arrasate)
Damudot (Mallabia)
The 5 Twisters (Arrasate)
Ymotek (Abadiño)
Urriak 31, barixakua
NI NEU (EIBAR)
Scam (Aretxabaleta)
Lord Witch (Bergara)
Adi Holden (Bergara)

Azaroak 14, barixakua
Los Viernes Al Ron (Antzuola)
Bitter Honey (Arrasate)
Army (Zornotza)
Brankan (Berriz-Mutriku)
Azaroak 28, barixakua
Foxxy Boxxi (Arrasate)
Igor San Juan (Aretxabaleta)
NORMAN (EIBAR)
Hilbete (Durango)

Abenduak 12, barixakua
FLIPIN FOLK (ERMUA-EIBAR)
Rock Privado (Oñati-Donostia)
The Wet Band (Mutriku)
Turboshit (Bergara)

Soraluzeko Revelphone izango da lehiaketako
24. taldea, jendeak hala erabakita.

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

Abenduak 19, barixakua
Barua Banda (Eskoriatza)
Tuesday Evenings (Durango)
The Motherfuckers (Arrasate)
R e v e l p h o n e ( S o r a l u z e)

Mikel Irizar, Iker Barandiaran, Idoia Peñakoba
eta Samu Gorrotxategi, Danbakaren
hirugarren prentsaurrekoan.

E gut e g i a ze ha z t ut a
Danbakan parte hartuko duten taldeak
zeintzuk izango diren behin zehaztuta, Elgetako Espaloia kafe antzokian noiz arituko diren ere zehaztu da. Emanaldiak urriaren 17an eta 31n, azaroaren 14an eta
28an, eta abenduaren 12an eta 19an egingo 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 oraingoan Flipin Folkeko bere kideekin batera.

13
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.

JESUS ANDRADE

elkarrizketA

KOLDO ETXEBARRIA, margolaria:

“Margolaritzan teknikaren esklabutza amaitu egin da”
- ‘El silencio del ser’ erakusketan aurkezten dituzun lanak, gutxienez, bitxiak direla
esan daiteke.
Horrela da, ez dut uste oso
gauza normala denik erakusketan aurkezten dudana. Ezberdina dena, agian, lan hauek egiteko erabili dudan prozedura da,
teknologikoak izanik, berriak direlako. Bide honetan Suitzan lanean dabiltzan batzuk ezagutzen ditut, Zagreb-eko (Kroazia)
unibertsitateko irakasle bat ere,
baina orokorrean zerbait berria
dela esan daiteke.
- Margolaritzan iraultza bat
izan daiteke hau?
Aldaketa handia da. Jendeak
tenpera utzi eta olioarekin
margotzeari ekin zion momentuarekin berdinduko nuke aldaketa hau. Orduan, formak
definituagoak eta espazioak
konkretuagoak izatea lortu
zen, eta formak modu delikatuago eta xeheago batean egitea. Beraz, zalantzarik gabe,
teknologia nolabaiteko iraultza
da margolaritzan.
- Beraz, margolaritzan jaio den
aro berri honen aintzindari bat
zarela esan daiteke?
Estatu mailan zein mundu
mailan, horrela dela esan daite-

ke. Orain, Los Angeleseko arte
digitaleko areto batera koadro
bat eramango dut. Arlo digitalaren gainean lan egiten da,
baina horren barruan gehien
egiten dena argazkilaritza da,
Photoshop bidez moldatzen
dena. Baina hiru dimentsioetatik abiatzen diren lanak egitea
arraroagoa da.
- Nola sortzen duzu koadro
bat ordenagailuan?
Beste margolariek, nire kideek, esaten didate horrelako
teknologiekin ohitzeko entrenamendu bat behar dela. Nik
horrelako teknologiekin oso
gaztetatik daramat lanean,
beraz, entrenamendu hori badaukat. Teknologia hauekin
Espainian 1984-85ean hasi ziren lanean, eta horietara iristea garestia bazen ere (‘Silicon Graphics’ erabiltzen baizen), nik ETBko sormen departamenduan lan egiten nuenez horiekin lan egiteko aukera nuen. Gero, PC eta Macetan egiteko aukera zabaldu
zen eta jarduera hau garatu
egin ahal izan dut.
- M ar g o la r i tz a t r ad iz i o n a la k
izan ditzakeen mugak zabaldu
edo apurtu ditzakete erabiltzen dituzun teknika berriek?

Bai. Erreminta tradizionalek
muga batzuk dituzte eta nik erabiltzen ditudan teknika hauek
haratago doaz. Maila formal batean, partikulei, elementuei, forma 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.
- Betiko margolaritzarekin alderatuz, behintzat, garbiagoa
ba da .
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.
- Da Vinci eta Picasso berriek
pintzela baino ordenagailuaren ‘xagua’ erabiliko dute?
Hori da, baina eurek ere burua
altzatuko balukete, ‘xagua’ hartuko luketeela uste dut.
- Margolaritzan dituzun kideek zer iritzi dute zure lanaren
gainean?
Trenaren arazoa dago hor. Nire kideek 40-50 urte dituzte, horrela, teknologia eta teknika
hauen gainean lan egiteko gai
ez direla ikusten dut, horretarako trena pasatu zaiela. Teknologia hauek duela 15 bat urte sozializatu ziren, baina nik zortea
izan nuen hainbat urte lehenago
horien gainean lan egin ahal izan
nuelako. Gaur egun, Arte Ederretan ideia bat, kontzeptu bat
edo bizitza ikusteko modu bat
eusten duen irudi bat sortzen
duzu. Orain irudiaz egiten da
berba, ez margoetaz. Ez da erabiltzen den teknikaz hitz egiten,
sortzen den irudia da garrantzitsuena. Teknikaren esklabutza
amaitu da, betikoa berreskuratu
da: irudia, igorri nahi denaren
euskarri bezala.

...eta kitto!/2008-X-10
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OSASUN
E s t e t i ka k l i n i ka

arragueta, 2 - bis B
t. 943 208 330

-

Ikusten ez den ortodontzia

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

Ortodontzia
ume eta
helduentzat

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

EIBARKO ZENTRO MEDIKOA

Ze r
behar
duzu
R.P.S. 196/07

HORTZ KLINIKA

Mª Dolores Olaizola Doktorea

LIPOSUKZIOA
BLEFAROLASER
PEELING
COUPEROSIS
MESOTERAPIA
BOTOX
ZELULITISA (LPG)
BARIZEAK (LASER)
AKNEA (LASER)
KOKOSPEAREN EZABAKETA
TATUAIAREN EZABAKETA
EZPAINEN PUZTUKETA
ZIMURREN EZABAKETA
DIETETIKA ETA NUTRIZIOA

U r k i z u , 1 3 ( O r be a k o D o r r e a k )
T e l f. : 9 4 3 1 2 0 2 0 0 - 9 4 3 4 2 5 7 0 6
ww w. ma r i ad o l o r e s o l a i z o l a . c o m

UNTZAGA
h o rt z-k li n ik a
egunero

Egiguren, 6

- be he a

www.c linic a-a bont za. com
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Nutrizio eta
Dietetika Zerbitzua

Untzaga, 2 - 1. Eskuma
Tfnoa. 943 70 25 92

Errehabilit azioa
eibartarren irribarrea pizten

C R F AMOSTEGI
E RR E H AB I L I TAZIOA
]

Bista Eder, 19 - behea
Tel. 943 70 00 82
943 20 84 75

3
3
3
3

g r u p o

i n n o v a

Inplanteak
Ortodontzia
Zuritzea
Hortz-estetika
d e n t a l

P e d r o E t x e b e r r i a G i sa so la
D E N T I S TA
09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNE RO

Calbeton 19 - 3. ezk.

Tfnoa: 943 20 72 17

IRAZABAL Hortz-Klinika

A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK

Z ERB ITZUAK

O r t o d o n t z i a - Protesiak - I n p l a n t e a k
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua
ABANTAILAK

- DESKONTU BEREZIAK:
Mutua eta Aseguruak, enpresak…

- IMQ

RPS 04/02

J. Etxeberria, 12 – 1. esk.
Tel. 9 4 3 2 0 8 5 5 2

BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA
Untzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85
EGUNERO

]
]
]
]

Muzategi 2

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea
Umeen obesitatea
Kontsulta astearte eta ostiraletan
Nutrizio-berreziketa
Ordua hartzeko: 647 823 971
pertsonalizatuak
Dieta
S a n A g us t i n, 2- 4
B ul e g oa k I L ok a l a
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ANE MENDIA

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

970 Kolegiatu zbkia.

Logopedia
Inkontinentzia urinarioak

ARRAGUETA, 20

Kirol medikuntza

TLF: 943 53 06 42

Ama izateko prestakuntza

ane_mendia@hotmail.com

(EIBAR)

San Ignacio 2

(ELGOIBAR)

Patronato
Eibarrés

Tfnoa. 943 20 34 46

Tfnoa. 943 74 33 74

Errehabilitazioa
eta Fisioterapia

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ib ar ra doktorea

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

(08.00 - 19.30)

Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58
Faxa - 943 12 03 58

E N E K O M A I L A GA R A I

901 kolegiatu zkia.

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

– fi s i o t e r a p i a
– osteopatia

– e r r e h a b i l it a z io a

Manu Sánchez FISIOTERAPEUTA

Juan Gisasola, 14
943 12 70 78

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

Telefonoa:
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KIROL MEDIKUNTZA
ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

• Odol analisiak
• Elektroterapia
• Fisioterapia
• Urgentziak
• Esfor tzu probak

• 3. adinekoen mant enimendua
• Kontsulta medikoak
• Errekonozimendu medikoak
• Masaje terapeutikoa
• Kirol masajeak

ERA GUZTIETAKO MUTUA ETA ASEGURUEKIN KONTZERTATUA

Diputazio, 8-10 48260 ERMUA • Tel. 943 17 21 12 - 943 17 21 16
Faxa: 943 17 21 12 • e-maila: indartu@euskalnet.net

Iñaki Azpitarte
OSTEOPATIA
etxez etxeko zerbitzua
KIROMASAJEA
659107023
REFLEXOLOGIA Zezenbide, 1 - behea
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak
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Iñaki R ive ro Zabal eta

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41
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AR OR

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)

l

Jo se Alb erdi Alb erdi

943 12 14 93
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

OKULISTAK

B I D E B A R R I E TA 4 8
EIBAR
943 203050

egunero arratsaldez

ERDIKO KALE 5 4
A R R A S AT E
943 799746

San Juan 11 - solairuartea
Tfnoa: 943 20 19 82

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

PODOLOGOA
Maider
Lopez
Etxeberria
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ARRATE ORTOPEDIA

Ana Artamendi
- Afasia k

- Disfo niak

Beatriz Ortueta

- Dislexiak

eta

- H izm ot elt asu na

- Dislalia k

- Esko la ara zoa k

- D egl uz io at ip i ko a

T. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15
Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79

UME ETA HELDUENDAKO

PSIKOLOGIA
KABINETEA
ARRATE GARITAONANDIA

l

E STR ES A
A NT SI ETAT E A
l D E P R ES I O A
l ER LA JA ZIO A
l FOBIAK
l

l

ALZ HEIMER- TERA PIA
IKASTEKO TEK NIK AK
l U M EEN AR A ZO AK
l A UT O E S T I M A
l M E M O R I A L A N K E TA
l

AURRERA EDIFIZIOA

Urtzaile 1, 1. Eskuma

943 20 22 66
646 233 182

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88
65 Kolegiatu zbkia.

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa
Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak
HELBIDE BE R RIA :
U r ki z u , 1 1 ( Eu s k a d i k o K u t x a r e n o n d o a n )
Tel./Faxa: 943 70 06 31
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

H e m e n z u re t o k i a i z a n n a h i b a d u z u
deitu 943-206776 telefonora
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Gaztekitto

teen-ajeak
Iratxe Garitagoitiak
bere margoak ikusgai

izan ditu Topalekuan. Publizitatea ikasten dihardu 17 urteko neska honek,
eta margolaritzan ikasitakoak balio ahal izango
diolakoan dago.

“Berrehun bat lagun etorri
ziren erakusketara”
- Z e i n b a l o r a zi o e g i t e n du zu Topa le kuk o zuen er ak u s k e t a r e n g a i n e a n?
Ona, 200 bat lagun etorri
baitziren. Jendeari gustatu zitzaion; hori esan ziguten. Beste erakusketekin alderatuz,
ezberdina zela esan ziguten,
horregatik gustatu zitzaiela.
- Z ue n g a z t e t a su n a r e n i s l a
izan daiteke hori?
Horrela izan daiteke. Gure
koadroek bizitzeko modua
dugula adierazten zutela
esan ziguten, gaztetasun kutsu hori igartzen zela.
- No la ko k oa dro a k e ra man
zeni tue n e ra kusk eta ra ?
Denetarik piska bat. Erre-

tratoak (pop erara egindako
batzuk), abstraktoak, paisaiak eta loreak.
- N o i z t i k d a u k a zu ma r g o l a r itzar ako za let asuna?
Txikia nintzenean Maria
Romerorekin batera margolaritza eskolan izena eman
nuen eta ordutik.
- M a r g o l ar i t z a r e n g a in e an
i k a s t e n d i h a r d u z u?
Ez, Publizitatea. Arte Ederrekin ez nuela irteerarik
esan zidaten, eta Publizitatea
gustoko dut eta Arte Ederrekin nolabaiteko antza badu.
Gainera, margolaritzan ikasitakoak nolabait lagunduko
dit publizitate arloan.

“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 arte, 6 proiektuk (hobeto esanda,
6 enpresek), eta gauzatzeko bidean daude
beste 4, azken urratsa emateko zain.

kasketak egin eta lanean
jartzea ez da bide erraza
askorentzat. Batzutan eskaintza falta dela-eta, beste
batzutan eskaintzen dena
egokiena ez dela pentsatzen
delako, edo dena delakoa,
behin ikasketak amaituta langabezian aurkitzen dira gazte

I

asko, bere aukeraren zain.
‘Urrats bat’ programak, ordea, langabezi hori ekidin
nahi du, ikasle edo ikasle
ohiak lanean ipini nahi ditu.
Horretarako, ikasleak lan bila
joan baino, lan hori eurek sortzea bultzatzen da, eurek enpresak sortuz.

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

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

Moral gutxirekin ibiliko zara hurrengo egunetan. Burua beste leku batean izango duzu eta ezertarako gogorik gabe ibiliko zara. Agian bitamina falta izango da; fruiturik jaten
duzu? Ezinbestekoa da, bada, osasuntsu ipintzeko!

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

Buzoian jasotzen duzun guztia publizitatea, fakturak edo garrantziarik gabeko gutunak dira. Non gelditu dira lagunen edo maitasun sutsuen gutun erromantiko horiek?
Posta elektronikoak hartu die lekua, baina ez da berdina, ezta?

taurus

leo

scorpius

aquarius

Krisia gora, krisia behera… Zer diote, ba? Zu beti zaude-eta krisian!
Krisia dirua dutenentzako izango
da, beraz, zu lasai egon zaitezke,
boltsikoan sosik gabe ibiltzen baitzara gehienetan. Lasai, dirua edukitzea ez da-eta garrantzitsuena.

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

Hobe duzu telefono mugikorra soinu gabe ipintzea. Baina zein tonu
edo musika da hori? Ez dizu lotsarik ematen norbaitek deitzen zaituenean? Bestela, beste gauza diskretuago bat ipini, ingurukoak bai
lotsatzen dira-eta!

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

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Asteburu ederra pasatuko duzu familia eta lagun artean. Azken aldian
ez zara eurekin denbora gehiegi
egon eta faltan bota duzu euren
konpainia. Zure esku egongo da horrelako asteburuak gehiagotan errepikatzea.

Zirkora joatea pentsatu duzu? Baina
ez ikusle bezala, artista bezala baizik! Barre egin eta besteak harritzeko duzun abilezia sekulakoa da,
aprobetxagarria zalantzarik gabe.
Pentsa ezazu, munduan zehar bidaiatzea…

Noiz izan zen museo batera joan zinen azken aldia? Hobeto esanda,
joan zara noizbait museoren batera? Jakina da gustatzen ez zaizkizula, baina gauza interesgarriak aurkitu ditzakezu bertan, espero duzuna
baino gehiago.

Jokoa gustuko baduzu, aste honetan ez egin apusturik, ez loteriarik,
ez horrelako ezer. Astroek dioetenez, ez duzu inolako zorterik izango, beraz, alferrikakoa izango da jokatzea. Dirua galduko duzu bakarrik, besterik ez.

...eta kitto!/2008-X-10
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...bost enpresa proiektu berri
Az ar o a n 5 e n p r e s a b e r r i
‘Urrats bat’ programak 3. urtea bete du Eibarren, eta bere
bizitzako lehen urte hauetan
sei enpresa sortu dira ekimen
horren bitartez. Carmelo Oiarzabal UNI Eibar-Ermuan ‘Urrats
bat’ programako dinamizatzailea pozik dago lortutako emaitzekin: “Islandian, Meridan,
Sevillan, Donostiako Kursaalean, EHU-ko udako ikastaroetan, Ermuan, Debegesan eta
beste leku batzuetan egon gara gure esperientzia nolakoa
izan den azaltzen”.
Debamatika, Ruibal, Tecnotag, Kirolzale, Unaitel eta sortu berri den Meeting Point dira ekimen horren bitartez jaio
diren enpresak, baina Oiarzabalen arabera ez dira bakarrak
izango. Azarorako, gutxi gora
behera, ‘Urrats bat’ programari esker, beste bost enpresa
berri sortzea espero du Carmelo Oiarzabalek. “Bata Afrikako produktuen komertzializazio, banaketa eta salmentaren gainekoa da; beste bat ar-

Krisia eta elkartasuna
agoeneko denek dakigu krisialdian murgilduta gaudela. Bakoitzak ahal duen moduan
jasango du egoera berri edo
ez hain berri hau: batzuek lasaitasunez biziko dute eta
beste batzuek, ordea, urduritasunez. Jende askok, egoera horren aurrean, agintariek edo enpresariek zer
egingo ote duten zain daude. Badirudi neurriak hartu
behar direla eta hor gabiltza
itxaroten ea zer esaten diguten eta zer nolako ondorioak ditugun. Orain dela urte batzuk, oraindik krisialdirik ez zegoenean, herri garatuek aurrerapausuak egin zituzten herri pobreak bezala
esagutzen ditugunei elkartasuna adierazteko. Ez karitatea, ez limosna, ez sobratzen zaiguna eman; elkartasunari buruz hitzegiten hasi
zen. Hainbat konpromiso sinatu ziren, horien artean aurrekontuen %0,7arekin zerikusia zuena. Zentzu horretan, bidea luzea izan da, baina orain arte herri gehiegi
daude zenbaki horretatik
urrun. Batzuek planifikazio
ariketa egin dute eta epe zehatzak jarri dituzte 0,7 horretara heltzeko eta beste
gutxi batzuk dagoeneko lortu dute 0,7 eta gehiago ere.
Baina galdera da: orain krisialdia dela eta, zer gertatuko da konpromiso horiekin?
Pentsa daiteke herri batzuek
epe luzeagoak jarriko dituztela hitzarmenak betetzeko;
edota, euren hitza ez betetzeko, krisialdian aitzakia
ezin hobea aurkitu dezakete
oraingo honetan. Gure egoera gaizki dagoenean horrelako konpromisoak ez betetzen hasten bagara, ez gaitezen engainatu: ez gaude
benetako elkartasunari buruz hitzegin ari.

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

doen banaketa eta salmentaren gainekoa; matematika
akademia hirugarren bat; laugarrena kiroldegi bat Ermuan;
eta, azkena, sare eta ekipoen
instalakuntza eta mantenimendu enpresa. “Tutorizatze
fasean aurkitzen dira proiektu
horiek”, dio Oiarzabalek.
L o k a l a , i n t e r n et
e t a t e l e fo n o a
‘Urrats bat’ programaren
bitartez, proiektuek hainbat
laguntza jasotzen dituzte sortu nahi duten enpresa gauza-

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

tzeko orduan. Horrela, UNIak hainbat lokal lagatzen dizkie denbora horretan, “eta internet eta telefonoa behar bezain beste erabiltzen lagatzen
diegu”, dio Oiarzabalek. Horrez gain, enpresa sortzeko
nondik nora jo eta zer egin
behar den egiteko laguntza
ere eskaintzen du Oiarzabalek. “Euren buruetan sortu diren ideiei zenbakiak ipintzen
dizkiegu, negozio plana egiten dugu, enpresak dituen
aukera aztertu, egin beharrekoa zer den adierazi, eta abar.
Behin hori jakinda, proiektua
aurkezten dutenek aurrera jarraitu edo ez baloratzen dute”. Momentura arte, sei
proiektu bota dira atzera,
“teknikoki ezin zirelako egin
edo dena-delakoa”, dinamizatzailearen esanetan. Hala
ere, aurretiko prozesu hori
oso ondo ikusten du Oiarzabalek, “jauzi handia egin aurretik, gauza asko baloratu behar baitira eta, gaizki irtenez
gero, kolpea txikiagoa da”.

Zientzia eta teknologiaren
VII. Zernola Olinpiada
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.

Le ir e M o r k e tx o
(EGOAIZIA

GKE - KO KIDEA )
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Kirolez kirol
Asola-Berriko sortzaileei
omenaldia domekan
sola-Berri hiru-txirlo
bola kirol elkarteak
Arrate bailarako Sumendixan 40 urte betetzen dituen honetan, sortzaile izan ziren bazkideei omenaldia egingo die domekan. Egun horretan, piskolabisa eta gero
anaiarteko bazkaria izango da,
ondoren oroigarri bana opari-

A

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

Lui s Mª A ld al ur, Vicent e Ar ri zabala ga , Jes us Mª Murua et a Fa u s t i n o
L a z k a n o a s t e l e h e n e a n b i l d u z i re n A s o l a - B e r r i n b e r t a n .

Garaipenak areto-foballean
ebabarrenak 1-3 irabazi zion Zarautzi kostaldeko herrian jokatutako partiduan. Gipuzkoako 1.
mailako taldeak, modu horretan, orain arte egindako lanaren fruitua jaso du, lehenengo
jardunaldian etxean galdu eta
gero. Jubeniletan, bestalde,

D

Asador Azitainek debut ezin
hobea egin zuen Aloña Mendiri 9-1 irabaziz; Alex, lau golekin, izan zen goleatzaile nagusiena. Asteburuan kanpoan jokatuko dute talde biek: Debabarrenak Anoetan eta Azitainek Urretxun, biek ere bihar
arratsaldean.

Irati Anda Espainiako txapeldun
atxi Usobiagarekin entrenatzen diharduen Irati Anda eskalatzaileak Espainiako titulua eskuratu du berriro. Iaz
lortutakoari jarraituz, oraingoan
Sevillan eskuratu du txapela
-hainbat arazo sortu dira bertan,
antolatzaileen hutsak tartekoeta finalean bidea ondo kateatu
zuen, helmugaraino iritsiz.

P

Hiru-txirloko taldea eta bolatokia duen elkarte horrek Sumendixa baserriaren ondoan
kokatu aurretik, sei urte lehenago egoitza hartu zuen Matsariako Mahasti baserrian; han
bertan hartu zuen Asola-Berri-

ren izena eta handik urte batzuetara Azitaineruntz jo zuen.
Gaur egun, inguruko herrietako
hainbat elkarterekin batera, hiru-txirloko Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketetan hartzen
du parte Eibarko talde horrek.

Escuderia Eibar klasiko
deportiboen Portugalgo rallyra
ñaki Barredok eta German
Gonzálezek osatzen dute
Portugalgo Rallyan Escuderia
Eibarrek duen ordezkaritza. Esperientzia handia dute erregulartasun rallyetan eta aurreko
astean Durangokoan egindako
proban azken uneraino borrokatu zuten 1. postuaren bila, azkenean 3.ean amaitu bazuten
ere. Iñaki Barakaldokoa da eta
garaipen asko lortu ditu azken
urteotan; German eibartarrak,
bestalde, Camargoko rallya irabazi du aurten, Iban Beroiz kopiloto zuela. Portugalen lur eta
asfaltozko etapak tartekatuko
dira eta euria beti egoten da
presente. Guztira 1.700 km
izango ditu, bost etapetan ba-

I

natuta: eguaztenean hasi zen
eta domekan amaituko da.
Ka ta luni ako a ezi n a mai tu
Munduko txapelketako rally
batean lehen aldiz hartzen zuen
parte Escuderia Eibarrek eta,
proba erdia gaindituta ere, azkenean German Agredak eta
Eneko Artetxek osatutako taldeak ezin izan du amaitu. Hamazortzi etapa zituen Kataluniako
rallyak eta 14.ean eibartarren Citroen Saxo errepidetik irten zen,
modu horretan probatik kanpo
geratuz. Esperientzia moduan,
baliagarria izan zaie oso, bai piloto eta kopilotoari, eta baita
Omer, Gorka, Iñaki... taldeko
mekanikoei ere.

sobal Ligako Arrate eskubaloi taldeak aurkari gogorra
izango du biharkoan, iaz lortutako garaipena errepikatzen saiatuko den arren. Valladolid, betiko legez, sailkapeneko bost lehenen artean sartzeko borroka horretan izango da
aurten ere eta horrek arriskutsu bihurtzen du talde gaztelarra. Eibartarrek, bestalde, irregulartasuna dute ezaugarri denboraldi hasiera honetan eta Pontevedran ere ezin izan zuten Teucro gainditu. Partidua 18.30etan hasiko da, Ipurua kiroldegian.

A
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TOÑO RUIZ GARMENDIA

Arrate-Valladolid bihar 18.30etan

19

kirolez kiroL
Iñaki del Rey Supermotardeko
Euskadiko txapeldun
anga biko lau
lasterketatik bitan garaile izan
eta gero, Iñaki del Reyk
Euskadiko txapelketa irabazi du Miranda de Ebron
aipatutako bigarren garaipen hori lortuta; aurrenekoa Muskizen irabazi zuen
Eibarko motorzaleak. Meritu handia du lortutakoak,
aurrekontu murritzarekin
parte hartu baitu txapelketa horretan Motos IRHko taldeak, Iñaki
piloto duela, eta Mikel Llarenak eta Jose Antonio Roigék lagunduta.
Domekan jokatu zen edizio honetako
Supermotardeko azken proba eta manga bietan lehia estua izan zuen Del Reyk
beste bizpahiru pilotorekin; azken jardunaldi horretara puntu bakarreko aldearekin aurkeztu zen eibartarra eta azken
uneraino, bigarren mangako ordu laur-

MARCOS FERRO

M

dena eta beste itzuli bi betetzeraino, lehen postu horren defentsan jardun zuen
Iñakik. Euskadiko txapelketa motor modalitate bereko Ipar Zonaldeko Openeko bost probekin tartekatu dituzte Motos IRHkoek; Logroñon bi eta Zaragozan, Irurtzunen eta Miranda de Ebron
jokatutako proba horien ondoren, eibartarra laugarren postuan dago, azken
kontaketa egitea bakarrik falta denean.

Salamanca-Eibar, domekan 20.30etan
oan 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 entrenatzen, abduktorea errekuperatzen doan seinale.

J

Iñigo Agirre eibartarra nagusi Mutrikun
utrikuko herri-krosaren XI. edizioa bereganatu zuen gaur egun Mutrikun bizi den Eibarko korrikalariak. Guztira 102 atleta heldu eta 93 gaztek hartu zuten parte proban eta Agirrek marka berria ezarri zuen,
11.250 metroak 35 minutu eta 48 segundotan egin baitzituen. Alberto Suárez eibartarra 3.a izan zen (38:16) eta juniorretan Ane Ziaran izan zen irabazlea.

M

San Andres
Gozotegia

Iosu Elejalde beterano
onena Nikaraguan ere
ihanean egin du Iosu Elejalde eibartarrak
azken antxitxiketaldia. Nikaraguan 80 kilometroko lasterketan (Ultra Q50 Finca
Las Nubes, 50 milatik gorakoa) beterano onena
izan da eta sailkapen orokorreko 8. postua eskuratu du. Irabazlea Christian Villavicencio nikaraguarra izan da, 7 ordu eta 5 minutuko denborarekin, eta Elejaldek 9 ordu eta 3 minutu behar izan
ditu ultramaratoi gogor hori egiteko. Proba amaitzeko muga 12 ordutan zegoen ezarrita eta lehenen artean, sailkapenean ikusten denez, alde handiak izan ziren: zortzi ordutik hiru bakarrik jaitsi ziren eta laugarrenak 8 ordu eta 40 minututik gora
behar izan zituen.

O

Mendiko ikastaroak
ipuzkoako eta Nafarroako mendi federazioek bidezidorretako teknikari ikastaroa
antolatu dute, gehienez jota 25 partaiderentzat, urriaren 25ean hasi eta abenduaren 14an
amaituko dena, 52 ikastordurekin. Bestalde, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak espeleologia ikastaroa antolatu du: azaroaren 8/9 eta 15/16 asteburuetan egingo da, Aralarko mendilerroan. Ikastaro
bi horietan izena emateko: 943-461440 eta
www.gmf-fgm.org Bestalde, Elgoibarko Morkaikok mendiko meteorologia ikastaroa antolatu du,
urrian 21ean hasiko dena. Izena emateko: 943740297.

G

l

tartak
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Elkarrizketa

“Klasera joan ezin duenari ikasteko aukera
emateko helburuarekin jaio zen UNED”

JUANJO ALVAREZ, UNED-EKO ZUZENDARIA

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.
- No l a fun tz i o nat ze n du
UNEDek?
Gure jarduera guztietan aurreko ikasturtean 3.152 ikasle
izan genituen, horietatik erdiak-edo unibertsitate ikasketak egin zituzten. UNEDek izaera propioa du, orain 35 urte
sortu zen eta Gipuzkoako ikasleez gain, Bizkaia, Nafarroa eta
Iparraldekoak ere etortzen
zaizkigu. Urrutiko unibertsitate
gisa, 30 karreratik gora eskaintzen dugu, arlo guztietakoak,
graduondoko ikastaroak, masterrak, titulo propioak… guztiak balio ofizialarekin eta, gainera, merkatuan gero eta balio gehiago ematen diote,
ikasleari horrelako ikasketek
eskatzen dizkioten aparteko
diziplina dela-eta.
- N o l a k o a d a z ue n g a na j o t e n
d u en i ka s l e a ?
Unibertsitatera joan ezin
duen ikaslea izaten da. Ni
EHUn eta UNEDen nago eta
behin eta berriz diot ez diogula konpetentziarik egiten, gure
ikasleek ezin izango luketeelako bestelako unibertsitatera
joan. Gainera, Bolognako prozesua indarrean sartzean, gure
papera indartuta agertuko da,
ikasleari egun osoko ikaslea
izatea eskatuko zaiolako. Gure
ikasle tipoa 40 urte ingurukoa,
lanean diharduena eta bigarren karrera bat edo amaitu
bariko ikasketak amaitzera datorrena da.
- O r a in d i k e r e m a t r ik u l a b etetzeko aukera dago, ezta?
Urriaren 31ra arte izango da
matrikula betetzeko aukera, in-
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ternet bidez (www.uned.es)
edo Bergarara etorrita. Matrikula egitean ikasleak erabaki
egiten du zenbat eta zeintzuk
asignatura hartu, ez dago kopuru minimorik, eta deialdiak
bakarrik irailean egiten du aurrera, nahiz eta kurtsoan zehar
azterketa partzialak eta bestelakoak izan. Norberak bere gustura egiten du matrikulazioa.
- E t a i k a s t e n i pi n t z ek o u n ean , n ola an tolat z en d ira
k la se a k?
Matrikula bete eta momentuan ikasleak asignaturari dagokion materiala eskuratzen
du eta azterketan zer sartuko
den ere badaki. Horrekin batera, ikastetxean tutoretza osagarriak eskaintzen ditugu. Ez
dira derrigorrezkoak. Asko ez
dira etortzen eta arazo barik
ateratzen dute karrera eta beste batzuek, berriz, lagungarri
topatzen dituzte tutoretzak.
Abantailarik handiena eskaintzen den malgutasuna da. Aldaketa positiboa izango da arlo honetan laster, irakasleen
lanak notan islada izango du
eta. Baina gaur egungo sisteman ikasleak erabakitzen du,
eta ez etortzea erabakitzen
duenak ez dauka irakasleak
aurpegia ikusi ez dion sentsazio hori. Denak berdinak dira,
denek dute azterketa egun eta
ordu berean. Bestalde, internet erabilita foroak eta bestelako baliabideak indartzen
dihardugu, beti ere gogoan
izanda horiek lagungarriak direla, gurea ez dela unibertsitate birtuala.

- H a la e r e, i n t e r n e t e t a b e s t el a ko a k l a gu n ga r r i ak i z an go di r a …
Teknologia horiekin ohituta
ez dagoena ez da larritu behar, ez direlako ezinbestekoak, baina aukera berriak eskaintzen ditu. Adibidez, laster
ikasgaien eskolak internetetik
jaisteko aukera izango da.
Baina beti ahaztu barik UNEDek funtzio sozial garbi bati
erantzuten diola: klasera joateko aukerarik ezin duenari
ikasteko aukera ematea. Gero
eta jende gehiagorengana ailegatzen gara, bizitza-erritmoaren eraginez-edo. Horrekin batera, kalitatezko irakaskuntza eskaintzen dugu, oso
prezio onean.
- Z ue n i ka s l e ak b e s t e ak bai n o f i n ag o a k d i r a?
Eskola-frakaso kontzeptua ez
dugu bizi, inork ez du esaten
ezin duela ikasketekin jarraitu.
Erritmo ezberdinak daude, baina 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.
- Z u k z eu k k i r o l a e t a i k a s ketak uztartu zenituen. Nola
gogoratzen duzu sasoi hura?
Justu Eibarrera ailegatu nintzenean Zuzenbide ikasketak
amaitu berri nituen eta, Arraten entrenatzen nengoela, lizentziatura amaierako saria
emango zidatela jakin nuen.
2B eta 2A mailan egiten genituen bidaia luzeetan apunteak
eramaten nituen. Gaur egungo erritmoarekin ezin daiteke
holakorik pentsatu, baina
UNEDek ikasteko aukera ematen die, Xabi Alonso bera, Liverpoolera joanda, gure ikaslea da. Gaur egungo kirolari
askok garbi dute kirol-munduko bizitza laburra dela eta ikastea erabakitzen dute.
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firin faraN
Errabal Jazz jaialdia Debabarrenean
urten bosgarren aldiz
egingo da jazz jaialdi
ibiltaria Debabarrenean.
Soraluzeko Errabal elkartearen
eskutik jaiotako zirkuito ibiltariak aurten elkartearen izena
hartu du eta, Debajazz barik,
Errabal jaialdia izango da aurrerantzean.
Aurreko edizioetan Iñaki Salvador, Mikel Andueza, Bill
Evans, Carme Canela, Santi Ibarretxe eta Victor de Diego beza-

A

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

Berbetan-erako izen-ematea zabalik
uskeraz berba egiten erraztasuna hartzeko
primerako aukera eskaintzen duen Berbetan programarekin bat egiteko aukera zabalik dago. Herriko euskalgintzan diharduten
hainbat taldek eta …eta kitto! Euskara Elkarteak
garatutako programaren barruan eskaintza zabala egongo da ikasturte honetan: ohikoak diren
euskaldun berri eta euskaldun zaharrez osatutako taldeez gain, ikastaroak, txangoak eta bestelako jarduerak jaso dituzte ikasturte honetarako
prestatu duten egitarauan. Gaurko astekariarekin

E

batera banatu dugun diptikoan programaren inguruko 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 banatzeaz gain, herriko hainbat tokitan eskuragarri
laga dira. Izena emateko orri gehiago edo informazio zabalagoa nahi izanez gero, zuzenean
…eta kitto!-ra jo daiteke (Urkizu, 11 solairuartea)
edo, bestela, 943200918 telefono zenbakira
deitu (Maider).

Laburrak
SALAMANCARA
I R T E E R A RI K E Z
Eibarko Pedrucho Zezenzaleen Elkarteak Salamancara joateko irteera 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 erositako toki berean.

BERTSO PAPER LEHIAKETA
Azaroaren 7ra arte egongo da zabalik San Andres bertso paper
lehiaketan parte hartzeko epea.
…eta kitto!k antolatutako lehiaketan Lehen Hezkuntza, DBH eta 16
urtetik gorako mailak bereiztuko
dituzte eta bakoitzean bertso-kopuru jakin bat aurkeztu beharko da.
Gaia eta doinua libreak izango dira
eta maila bakoitzeko onenentzat
sari garrantzitsuak egongo dira. Informaziorako edo lanak entregatzeko, …eta kitto!ko bulegora (Urkizu, 11 solairuartea, 943200918
telefono zenbakia) jo daiteke.

NAFARROA OINEZ
Iruñeara joateko autobusa antolatuko dute …eta kitto!k eta ikastolako gurasoen elkarteak, urriaren
19an han ospatuko den Nafarroa
Oinezera joateko. 09.30etan irtengo da autobusa Egogainetik
eta buelta, berriz, 19.30etan izango da. Txartelak 9 eurotan salgai
daude …eta kitto!ko egoitzan.
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Firin faran
Hilero antzezlan bi hartuko ditu Coliseoak
dazkenerako antzerki
programazioa aurkeztu
zuten astelehen goizean Maria Jose Telleria Kultura
zinegotziak eta antzerki gaietan Udalari laguntzen dion Juan
Ortegak. Coliseoak urte amaierara arte sei antzezlan hartuko
ditu, hiru haurrentzat pentsatutakoak eta beste hiru publiko
helduari zuzendutakoak. Udalak 40.000 euroko inbertsioa
eskainiko die antzezlan horiei.
Coliseoak denboraldi osorako
duen 300.000 euroko aurrekontuaren zati garrantzitsua
antzezlanen emankizunetan
gastatuko dute (85.000 euro),
65.000 euro musika arloko
ikuskizunetan eta gainontzekoa zinea eta bestelakoak antolatzen erabiliko dute.

Anbrosio
ere familia aspalditik ibili
da zelai horietatik. Orain
dela bost urte etorri ziren
Diputaziokoak proiektu ikaragarria aztertzera: autobia egin
behar zen ekonomia bultzatzeko. Seme-alabak proiektuaren kontrako plataformetan 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 deskantsatzera, eta hasi ziren ura edo zeozer jateko eskatzen. Anbrosiok ipini zuen txiringito txiki
bat, txorizo bokadiloak eta
ardo porroiarekin. Bere zerbitzuak oso gustokoak ziren
eta eskakizuna handitu zen
denbora gutxitan. Taberna
eraiki zuen, kartela argiekin
eta guzti. Derrepente, irabazita zeukan bere bizitza osoan baino gehiago.
Egun batean bere seme txikia bueltatu zen etxera, Ekonomia titulua aterata. "Baina
aita", esan zion, "ez zara enteratu krisi baten erdian gaudela. Kontsumoa jaitsi da eta
produkzioa gelditu. Ondoren
langabezia gehitzen dabil eta
diru gutxiago dago merkatuan kontsumitzeko".
Harrituta geratu zen Anbrosio etxeko txikiak munduko egoeraren gainean egindako esplikazioarekin. Hasi
zen argizko kartela kentzen
eta hurrengo asteetan bokadilo motak gutxitu zituen.
Auto gutxiago gelditzen zen
eta, azkenean, itxi egin behar
izan zuen bere negozioa.
Seme-alabek ez zuten animatu beste zeozer egiteko.
Aurrezkiak sartu zuen bankuan eta kaleko etxetxora joan zen bizitzera. Asteburu batean herriko salbatzaileek sua
eman zioten bankuko kajeroari, salbuespen egoeraren
kontra protestatzeko. Denbora asko egon zen erretzen kajeroa; kea etxe guztietan sartu zen eta Anbrosio ez zen
konturatu. Suhiltzaileek larri
atera zuten. Hilabetea eman
zuen ospitalean. Atentatuaren oihartzunak amatatu zirenean, Anbrosio hil zen; jakin
barik zertarako balio duen
hainbeste ahalegin. Ixilean.

B

Iña ki Zub ill aga
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B ih ar ‘Hau r Kab ar eta’
Lehenengo
emankizuna
Agerre Teatroren eskutik ailegatuko da, bihar bertan,
18.00etan: ‘Haur Kabareta’.
Umeendako ikuskizunerako sa-

EKHI BELAR

U

Juan Ortega eta Maria Jose Teller ia aurkezpenean.

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 ‘Ohean’ antzezlana taularatuko du
(azaroak 7, 20.30etan) eta Ultramarinos de Lucas taldeak,
berriz, ‘Las aventuras del Huckleberry’ eskainiko du (azaroak
8, 18.00etan). Eta abenduan
‘El enemigo de la clase’ (Germinal Producciones SL eta Entrecajas Producciones Teatrales

SL, abenduak 19, 20.30etan)
eta ‘Karabas’ (Golden Apple
Quartet&Kanpingags, abenduak 26, 18.00etan) ikusteko
aukera izango da. Abenduko
emankizun biak prezio berezian izango direla aurreratu
dute, Eibar Merkataritza Gune
Irekiak diruz lagunduko dituelako. Sarrerak ohiko bideei jarraituta eros daitezke: Coliseoko lehiatilan, martitzen arratsaldetan eta, bestela, Kutxaren Telekutxa eta Servikutxa
zerbitzuak erabilita.

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

E

ren 15era arte ‘Euskal Festak-Fiestas Euskaras: Eibar 1908’ izenburuko erakusketa martxan egongo da Armagintzaren Museoan (Portalean, 5. solairuan). Erakusketan 1908an gurean ospatutako
jai garrantzitsuaren inguruko argazkiak eta bestelako materiala bilduko dituzte. 1908ko Euskal
Festak zirela-eta, besteak beste Eibarren Arte eta
Industria Erakusketa, monografia lehiaketa, musika banda eta abesbatzen arteko lehiaketak eta
abeltzaintza erakustaldia egin ziren. Armagintzaren Museoa martitzenetik domekara zabaltzen
dute, 16.00etatik 20.00etara, eta erakusketa ordutegi horren barruan bisitatu ahal izango da.

Urretxuko abesbatza Sostoarekin batera
ilaren 25ean, 20.00-etatik aurrera, kontzertua emango du 25 urteko ibilbidea bete duen Urretxu-Zumarragako Goiargi
Abesbatzak, Sostoarekin batera. Eibartarrek datorren urtean beteko dute mende laurdena eta, orduan 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 zuzendaritzapean eta gaur egun 40 lagunek osatzen dute.

H
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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.

Angel Guenagaren lanak Topalekuan
Gaur arratsaldean, 19.00etan inauguratuko du Angel Güenaga
e i b a r t a r r a k e r a k u s k e t a A r r a t e K ul t u r E l k a r t e k o e r a k u s k e t a a r e toan. ‘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 asteburuetan, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

NESTOR PÉREZ VALENCIAGA,
ARKITEKTOA:

PEDRO ARRIOLA

ANDER LARRAZA

ION GALDOS

“Ateak zabaltzen
ahalegintzen naiz”

Argazki erakusketak Deporrekoen eskutik
Klu b De po rt ib ok o Ar gaz kilari tza Ta ld e ak l a u a r g az ki la rir e n l an ak i ku s g ai ip i n i d it u b e s te h o rr en b es te ta b er natan, hiru Eibarren eta bat Bilboko Deustu auzoan: Pedro Arriolaren irudiak Portalea tabernan ikus daitezke, Juan Antonio Palaciosenak Deustuko Beer House-n (San Pedro plaza, 2, Bilbo), Ander Larrazarenak
Klub Deportiboko tabernan eta Ion Galdosenak, berriz, El Ambigú tabernan. Urriaren 31ra arte egongo dira zabalik erakusketak,
taberna zabalik dagoen ordutegi berean.

...eta kitto!ko loteria salgai
Ur ter o k o m o d u a n , … e t a k i t t o ! E u s k a r a E l k a r t e a k G a b o n e t a k o
Loteria atera du. 30.182 zenbakiaren eramaleak 2’5 euro jokatuko 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 bakoitzarekin. Loteria honako toki hauetan eskuratu daiteke: …eta
kitto!-n, Mugika harategian, Bankoan, AEK euskaltegian, Arrate
Kultur Elkartean, Askasibarren, Narruan, Valenciagan, Izadi loradendan, Bolintxon, Etesan, San Andres gozotegian, Zubi-Gain tabernan, Urkizu prentsan, Untzaga prentsan, Isasi okindegian, Zabaleta okindegian eta Dibutec-en.

- Bai le hia ke ta n iza n dir en
b e st e sa r i t ua k (A m a i a A j u r i a g u e r r a , J o s e b a A r a n za b a l
e ta M i k el T r ev i ñ o) , b a i z u ,
a rk i te kt o ak zar e te . K asu al it a t e h u t s a d a a l a z u e n l a na k
ho r r e l ak o l e hi a k e t a k ir a ba zt e ko o r d u a n l a g u n tz en d u ?
Uste dut kasualitatea dela
denak arkitektoak izatea. Kontua da, bai eurak, bai ni, hasten ari garela gure lanbidean,
horrela, ate guztiak zabaltzea
nahi ditugu, nik bai behintzat.
Lehiaketa honetan zerbait diseinatu eta aurrera irtetzeko
aukera ikusi nuen, eta zorionez ondo irten zitzaidan.
- ‘Revo lver Boo. k’ izena
d au ka z ur e lan ak. Zertan
d a t za ?
Armen izenen, edo euren
serieen, eta liburuen arteko
hitz-joko bat da tituluaren
esanahia. Museoarekin zerikusia duen zerbait hartu
nuen (pistola bat), eta denok
etxean dugun zerbait (liburuak), eta horrekin jolastu
dut diseinua egiteko orduan.
Bestetik, praktikotasuna bilatu dut: pistola bat, liburuak,
jaurtitako bala bat eta hainbat berba (Eibar, museoa eta
armagintza).
- Zertarako erabiliko du
m u s e o a k z u r e d i s e i nu a ?
Museoko arduradunak diseinuaren bidegarritasuna nolakoa den ikertzen ari dira
momentuz. Horrela, baliozkoa dela erabakitzen badute,
aurrera eraman, eta museoan

dagoen sarrerako dendan salduko diren oroigarriak egiteko erabiliko da. Oroigarri
merke eta eredugarriak izango lirateke horiek.
- L e h i a k e t a ho n e k i n m u s e o a r i bu l t z a d a e m a t e a bi l a t ze n
d a , b a i na z u r i e r e bu l t z a d a
e m an g o d i z u la u s t e d u z u ?
Atzerako bultzada ez dit
behintzat emango. Ez dakit
zertarako balio ahal izango didan, baina gauza positibo bat
da lehiaketa batera aurkeztu
eta sarituetariko bat izatea.
- O nda r ro a n, E l go ib ar r en
e t a h e m e n , E ib a r r en , h a in ba t ka r te l le hia k et at an sari ak lort u d itu z u. N eur ria
h a r t u d i e z u h o r r e l a k o l e hi a k et e i?
Ez dakit, hau izan da diseinu industrial arloan irabazten
dudan lehen lehiaketa. Bestela, Eibarren adibidez, ez didate jada kartel lehiaketetara
aurkezten lagatzen jada, 5 sari irabazten badituzu ez baitizute gehiagotan parte hartzen
uzten. Nik ate bat ikusten badut, hori zabaltzen saiatzen
naiz. Ondo irtetzen bada ondo; eta, bestela ere, ondo.
Probatzea da kontua.
- Eta hu rreng o leh iaketa,
z e i n?
Ideiarik ere ez. Eibarren
aurkezten uzten ez badidate,
kanpora begira jarri beharko
naiz. Elgoibarren probatu
nuen eta ondo irten zen, beraz, ikusiko dut ea zer egiten
dudan.
...eta kitto!/2008-X-10
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Agenda
telefono jakingarriak

SOS deiak ...........................112
Pegora ................................010
Udaletxea ............943 70 84 00
Portalea ...............943 70 84 39
Udaltzaingoa.......943 20 15 25
Mankomunitatea....943 70 07 99
Debegesa ............943 82 01 10
KIUB ....................943 20 38 43
Epaitegia .............943 03 34 00
Iberdrola..............901 20 20 20
Naturgas..............902 12 34 56
DYA Larrialdiak...943 46 46 22
Gurutze Gorria....943 22 22 22
Mendaro osp.......943 03 28 00
Anbulategia.........943 03 25 00
Torrekua ..............943 03 26 50
Errepideak ...........902 11 20 88
Ertzaintza ............943 53 17 00
Eusko Tren..........902 54 32 10
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25
Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63
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zapatua

14

martitzena

ANTZERKIA

IKASTAROA

ANTZERKIA

18.00.- ‘Haur kabareta’ (Agerre Teatroa). Umeendako antzerkia. Sarrera: 4 euro. Coliseoan.

10-00.- ‘Espainiako Margolaritza’. Portalean.

18.00.- ‘Lazarillo de Tormes’,
publiko guztietarako moldatutako lana, Malas Pulgas taldearen eskutik. Sarrera doan. Caja Navarran (Errebal, 22).

KALEETAN KANTUZ
19.30.Kaleetan Kantuz
abesteko irteera. Untzagan
hasita.

ERREBAL PLATAFORMA
19.30.- Errebal merkataritza
guneari buruzko hitzaldia,
Errebal Plataformaren eskutik.
Portalean (areto nagusian).

tren ordutegiak

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

12

domeka
KONTZERTUA

IKASTEN
10.30 eta 16.00.- Nekazaritza ekologikoaren inguruko
ikastaroa. Portalean.

LIBURUTEGIA
17.30.- Familiak ere kontatzen du programa. Umeen liburutegian.

KONTZERTUA

Lehiaketak
Indalezio Ojanguren XXI. Argazki Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: u r r i a r e n 1 3 r a a r t e .
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.
Enfocan II. Argazki Lehiaketa.
2009ko CAN-eko egutegirako argazki-lehiaketa.
3.000 euro. U r r i a r e n 1 7 r a a r t e , www.can.es.
Sanandresak 2008 Kartel Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: u r r i a r e n 2 3 r a a r t e .
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran.
San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: a z a r o a r e n 7 r a a r t e .
Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).

Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:
Ondarroako Udala. A b e n d u a r e n 1 e r a a r t e .

erakusketak
Urriaren 19ra arte
Angel Guenagaren margo-argazki
erakusketa. T o p a l e k u a n .
Urriaren 26ra arte
Koldo Etxebarriaren margo
erakusketa. P o r t a l e a n .
Jose Luis Urbietaren margo
erakusketa. U nt zag a J ub il at u Et xea n.

Pedro Arriolaren argazki erakusketa.
Po r talea ta bern a n.
Ander Larrazaren argazki
erakusketa. K l u b D e p o r t i b o a n .
Ion Galdosen argazki erakusketa.
E l Amb igú ta ber na n .
J. Antonio Palaciosen argazki
erakusketa. B e e r H o u s e - n ( D e u s t u ) .

sarreren salmenta (Coliseo)

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.

Las ter salgai
MUSIKA: A i n t z i ro c k. Urriak 25, 19.00etan /
C h a n t a g e (Britainia Handia). Urriak 27, 20.30etan /
A u d i t e (Finlandia). Urriak 28, 20.30etan /
C o r Am i c s d e l a U n i o (Katalunia). Azaroak 1,
20.30etan / V d o c h n o v e n i j e. Azaroak 2, 20.30etan.
ZINEA: ‘C a s u a l d a y’. Urriak 21, 21.30etan.

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

20.00.- Diskoira (Zarautz)
eta Final Fight (Zumaia). Tallarra gaztetxean.

Urriaren 31ra arte
Galtzakomik Komiki Lehiaketa.
Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda
(18tik gora). A z a r o a r e n 2 6 r a a r t e .
Informazioa: www.galtzaundi.com

eguraldia

EURIA DOMEKAN
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eguena

12.30.- Cielito Musika Bandaren kontzertua. Coliseoan.

Salg ai
ANTZERKIA: ‘ H a u r k a b a re t a ’. Urriak 11, 18.00etan.
ZINEA: ‘E n e l v a l l e de E l ah ’. Urriak 14, 21.30etan /
ANTZERKIA: ‘ M u je r b u s c a h om b re q ue a ún n o
e x i s t e ’. Urriak 17, 20.00etan.

Euskal Meteorologia Agentziatik

IKASTAROA
19.00.- Abalorioak egiteko
ikastaroa. …eta kitto!n.

EIBAR ZINE-KLUBA
21.30.- ‘En el valle de Elah’
(Paul Haggis). Sarrera: 3’50
euro. Coliseoan.

autobus ordutegiak

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

Abenduaren 15era arte
`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:
Eibar 1908´ erakusketa.
Ar ma gintz ar en M u seo an .

Dirulaguntzak
Dirulaguntzak
UEUko udazkeneko ikastaroetarako
laguntzak. Zenbatekoa: matrikularen
erdia.
Eskaerak non eta noiz: Pegoran,
ab end uaren 19 ra art e.
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agendA
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.

...eta musu
bat zuretako

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

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

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

Zorionak, osaba IKER eta CONCHI, zuen
ezkontzagaittik. Gorka eta Paularen partez.
Zorionak, IKER eta CONCHI,
eta oiñ arte bezain zoriontsu izan
zaitteztela. Zuen lagunen partez.

6

2

8 5
3
2 3
1 8
8 1
2
2 9 5
6 7
4 2
3
SUDOKUA

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

Ongi etorri, MADDI
Barrutia Ugidos,
eta zorionak famelixa
guztiari.

denborapasak
1 5
3
9 7

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

8 4
5

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)

hildakoak

- 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.

jaiotakoak

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

7
6
1

farmaziak

aurreko aren emaitza

zinemazinemazinemazinema
untzaga

coliseo

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…

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…

“Los girasoles ciegos”

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

“En el valle de Elah”

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

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

merkekitto

ETXEBIZITZAK

l Bikoteak pisua alokairuan behar du Eibarren. 695-726404.
l Errekatxun pisua salgai. 100 m2. Obra
eginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662182249.
l Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta komun bi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.
Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685751891.
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igogailua. 23.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Pisua behar da alokairuan. Tel. 662092613.
l Bustindui kalean pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea eta komuna. Ganbararekin. Berriztuta. Bizitzera sartzeko moduan. Dena kanpora begira. Tel. 654971292.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 43,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.
l Eibarren hiru edo lau logelako pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 638-230954 edo
669-806170.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 666-747139.

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-Barakaldo 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. 685726213.

AUTOAK

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

ANIMALIAK
l Setter

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

BESTELAKOAK

Urrezko pultsera aurkitu zen urriaren
2an Urkizu inguruan, Lucia izenarekin. Jabeak zenbaki honetara deitu dezake. Tel.
630-810099.
l Brotxea aurkitu zen irailaren 22an Toribio Etxebarria kalean. Jabeak arratsaldez
deitu dezake. Tel. 943-206672.
l

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

SALEROSKETAK

irratia salgai. Kenwood markakoa. 4’35 watioko potentzia + sei CDrendako kargadorea. 50 euro. Tel. 618120339.
l Porlana amasatzeko bigarren eskuko
makina erosiko nuke. Tel. 943-701082.
l Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bikoa. Egoera onean. 120 euro. Tel. 637528992.
l Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdinak). Egoera onean. Tel. 645-007388.
l Autorako

LANA

l Gela hotzean jarduteko pertsona (gozogintza nozioekin) eta sukaldari laguntzailea behar dira. Autoarekin. Tel. 679950907.
l Aerobic-eko monitorea behar da Mendaron 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. 662256289. Silbia.
l Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,
Informatika klaseak eman eta web orriak
egiten dira. Tel. 678-068959 edo 943701850.
l Emakumea eskainzten da etxeko lanetarako. Tel. 636-049090.
l Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako. Tel. 617-942407.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-747139.
l Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
astegun edo asteburuetan. Tel. 662256289. Narcisa.
l Mutila eskaintzen da eraikuntzan edo
edozein lanetarako. Tel. 662-256289.
Fausto.
l Magisteritzan diplomatuak klase partikularrak emango lituzke LH eta DBHko
1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu edo ikastolara eramateko. Tel. 943700650.
l Taxista lizentzia salgai Eibarren jubilazioarengatik. Tel. 669-488455.
l Gizona eskaintzen da soldadore moduan lan egiteko. Tel. 649-630561.

l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 626-274064.
l Neska eskaintzen da tabernak garbitzeko. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. IADE ikasketekin. Tel. 616-144262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696659622.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686435056.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
679-910991.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna edo
externa. Tel. 688-610601.
l Emakumea eskaintzen da orduka erropa plantxatzeko. Tel. 606-276630. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko.
Tel. 638-338810.
l UGAN klubak harrerako neska behar
du. Lan-jardunaren hiru laurdenerako.
Kurrikuluma entregatzeko: F. Calbetón,
21. Tel. 943-820452.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta sukaldari laguntzaile
moduan. Tel. 943-700321 edo 616822781.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
670-704332.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile edo kamarera lanetarako. Tel.
688-645533.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Tel. 670-993065.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 659-194189.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 686-126822.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Enpresa Zientzietan lizentziatuak Matematikak eta Kontabilitate klaseak ematen
ditu. Tel. 657-771496. Gloria.
l Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 699-221092.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 687-145202.
l Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanerako. Gidatzeko baimenarekin. Tel.
650-805645.

l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Arratsaldez edo gauez. Tel.
943-031081 edo 654-908141. Araceli.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta Mendaron gauak egiteko. Tel.
686-053488 edo 943-174337.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 635354805.
l Neska euskalduna eskaintzen da umeak
eskolara eramateko. Tel. 943-127214. Janire.
l Neska behar da umeak eskolara eramateko. 07.30etatik 09.30etara. Autoarekin.
Tel. 646-668659.
l Erizain laguntzailea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 610-936839.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 646-048823.
l Odontologoa behar da hortz-klinika batean. Eibar-Debarako. Tel. 675-709707.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 639505373. Magdalena.
l Emakumea eskaintzen da umeak eta
nagusiak zaindu edo etxeko lanetarako.
Tel. 662-092613. Rachida.
l Frantses eta ingeles irakasleak behar
dira enpresetan klaseak emateko. Tel.
670-793312.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa edo interna. Tel. 638907727 edo 608-936643.
l Emakumea eskaintzen da martitzen eta
eguen goizetan lan egiteko. Tel. 616509360.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak eta
umeak zaintzeko. Tel. 616-690415.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
660-888240.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-397348.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta ostalaritzan lan egiteko.
Tel. 659-842752.
l Euskarazko klase partikularrak ematen
dira. Tel. 639-585835.
l Koskor tabernak kamarera/o behar du
jornada osorako. Tel. 653-019962.
l Lizentziatuak klase partikularrak ematen ditu maila guztietan. Talde txikiak eta
prezio onean. Tel. 943-121898.
l Neska euskalduna behar da arratsaldez
umeak zaintzeko. Deitu 20.00etatik aurrera. Tel. 943-121499.
l Neska eskaintzen da asteburuetan tabernan lan egiteko. Tel. 644-496152. Veronica.

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

Iragarkiak ipintzeko:
943-200918 (Marisol).
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Ondo entzuten duzu?

E g i z u DOANEKO p r o b a z u r e
a u d i f o n o a r e k i n hilabete osoan
J. Etxeberria, 13

Tfnoa. 943 700 230

“Bizi irakurriz”

Eleberriak

k
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Aukerako liburuak

Euskadiko Liburu Ganbarak
antolatuta
Eusko Jaurlaritzaren eta Eibarko Udalaren Kultura Sailek l a g u n d u t a

URRIAREN

17tik

UNTZAGAN

26ra

Eibarko Liburu Azoka
ordutegia

11.00 - 14.00
17.00 - 21.00

asteburuan

11.00 - 14.30
17.00 - 21.30

