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("...eta kitto!”k ez du
bere gain hartzen aldizkarian

adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

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

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

EEPPEELL..-- Adorerik gabekoa, bildurtia,  lotsatia. “Gizon epela, ur epela bezela igoingarrixa”.
EEPPEELLKKEERRIIXXAA..-- Ganorabakokeria, adorerik eza. “Ganora bako epelkerixia harek egin dabena”.
EEPPEERR--TTXXAAKKUURR..-- Berekoia. Berarentzako biharra egiten duena, eper-txakurraren moduan. “Poli-
tikuak dagozak klase bi: herrixandako biharra egitten dabenak eta eper-txakurrak”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Benetako iraultza suposatzen du Obamaren fenomeno-
ak. Estatu Batuetako politikaren lotsa du oinarritzat iraul-
tza honek eta salbuespen egoerako politika inperialista
gainditu nahi du. Sinesmen horrek ematen dio arnasa”

((JJoosseebbaa ZZuullaaiikkaa,, RReennookkoo EEuusskkaall IIkkaasskkeetteenn zzuuzzeennddaarriiaa))

“Zorionez, Francoren izendapena Eibarko ohorezko alka-
te moduan ahanzturaren zakuan zegoen; egin beharre-
koa egin, eta hara bidaliko dugu berriz. Izendapena ken-
tzeko ekiten diogunean, ez da batere arazorik izango”

((MMiigguueell ddee llooss TTooyyooss,, EEiibbaarrkkoo aallkkaatteeaa))

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Bada mundu bat non inork ez duen ezer uler-
tzen.  Gauzak argi ez direla esaten edota adi en-
tzuten ez direla; gauza da bakoitzak bere erara
moldatu behar dituela esanahiak eta horrek isola-
mendua eta ezinegona zabaltzen duela. Aldizka eta
birritan taldeka antolatu eta lehiaketak egiten dituz-
te, ea zein taldek daukan bere esanahien ikurrak
guztioi ezartzeko indar gehiago. Bukatzean esanahi
nagusi batean, orokorrean, ados egoten dira: ez du
merezi hurrengo batean atzera ere lehiaketa bat
gehiago egitea. Baina denborarekin adostasuna
ahaztu eta isolamendua eta ezinegona dela eta be-
rriro hasten dira tiraka ea nor den esanahi zentzu-
gabeen sorburua eta nola esan eta ulertu behar di-
ren eta ez diren gauzak. Umeak hasten doazenean
jada joko makabru honen legeak martxan daude
eta umeak alternatiba ezean legen erreinu beltzean
ibiltzen ikasten du (A ze inozentzia!). Legeak, iku-
rrak, esanahi faltsuak ez dute bizia errespetuz trata-
tzen. Nahi dutenean, interesatzen zaien erara giza-
kien burmuin isolatu eta munduan sartu eta bere-
hala, beldurra, tradizioa, hipnotismoa, indarkeria
edo bestelako esanahi faltsu baten bidez gizakiaren
energia eta borondatea bere baitan hartu egiten
du. Baimenik ez du eskatzen. Alternatibarik ez du

eskaintzen. Eta zoriontsu ez gaituzte sekula egin
baina pentsakera hauek (nolabait deitzearren) ohi-
tura zaharrak edo txiste berriak dela eta beti izan di-
ra giza emakume, ume eta herrien jaun eta jabe.
Martxan jarraitzeko borondate itsu eta mekanikoa
duen lantegi ilun bat bezala gizakiak txontxongilo-
ak bezala erabiltzen ditu. Eta bere izaera hotz eta
bizigabekoa ezkutuan mantentzen du beti. Gauza
da, mundu hau benetan existitzen dela eta prota-
gonisten bizkarrezur barruan energia santu eta mai-
tagarriz osatutako izpirituak bizi direla, izugarrizko
egoera latzean. Norberaren pelikula bukatu baino
aurretikan guzti hontaz ohartu eta ignominia honen
aurrean aukera bat zabaltzeko gai direnak argi eta
garbi azaldu zidaten bere gramatika: eezz dduugguu
iinnooiizz,, iinnoollaa,, eezzeerrggaattiikk bbuurruuaa mmaakkuurrttuukkoo eezzttaa ttxxoo--
ttxxoonnggiillooaakk bbeezzaallaa mmeekkaanniikkoottaassuunnaarreekkiinn ttrraattuurriikk
eeggiinnggoo.. GGuurreeaa ddaa ggaarraaiippeennaa.. JJaaiioobbeerrrriiaarreenn iinnddaa--
rrrraakk eezz dduu mmiiññiikk eeggiitteekkoo aahhuulleezziiaann mmaakkuurrttzzeekkoo
iinnoonnggoo bboorroonnddaatteerriikk.. BBoorroonnddaattee ggaabbeeaa ddaannaa bbee--
rree eegguunnaakk aattzzeerraakkoo kkoonnttuu bbaatteeaann ddiittuu bbeerree zzeenn--
ttzzuuggaabbeekkeerriiaaggaattiikk iiddaattzziittaa..

Izugarri gozatu nuen arnas handi bat bota nien
hau entzutean.

AAiittoorr OOttaadduuyy

FFAABBRRIIKKAA MMUUNNDDUUAA



...eta kitto!/2008-XI-7

Edarrak estuasunak kon-
trako eztarritxik zeozer
juaten jakunian, eh!

Bizkorregi jan-eratiarren
edo, halako sustoren bat
hartzen dogunian justo
irensteko momentuan… ha
berotua eta, arnasarik eziñ
eta, azkenian batera edo
bestera gorputzak lortzen
dabenian horri bueltia emo-
tia, negar barregarri batekin
amaitzen dira komerixak.
Batzuok aspalditxo gabiz
itto biharrian, asike, oingo
ahobeteko “krisi” honek gu-
gan dakan efektua ez dago
esplikau biharrik. Nik etxie-
naz jardungo dot lau berba-
tan: egitteko, saltzeko eta
erosteko sortu dan krisixaz.
Zenbateri juan ete jako kon-
trako eztarrittik bankuak es-
kiñitako bankete edar hau!
Haundi eta txiki, danak nahi
izan dabe diru erromerixa
zoro horretan gozatu. Eibar
aldian be ibilliko dira  bat
baiño gehixago… Alfa za-
neko etxietan plastiko bal-
tzez tapau dittue postienda-
ko burdiñak eta seguro na-
go beste asko, ondiok bur-
diñarik be ez daken etxe as-
ko, hurrengo bazkalorduan
zain geratuko dirala (harra
negu partian enbor ustele-
tan leztxe). Ayuntamentuari
berari be juan jakoz kontra-
ko eztarrittik juan biharre-
kuak, Txonta dala edo Erre-
baleko ajolagabekerixa da-
la. Eta zer esango detsuet?
Ittotzen dagoanari, zer la-
guntzia baiño gitxiago, bai-
ña… halakuen aurrian biz-
karrian kolpetxo bat emon
aurretik, zati batian behin-
tzat, zelan gorritzen doia-
zen begira egoteko gogua
emoten dau. Zu! Ni salba-
tzera ez da iñor etorriko eta
ez da bape erreza horra biz-
kar aldera aillegatzia! Eta
oin be baiña, geu gaiztuak.

Kontrako 
eztarrixa

JJoossuu GGaarraattee
((AARRKKIITTEEKKTTUUAA))

Eibarko Ingeniaritza Esko-
lak datozen hileetan lan-
gileentzako hezkuntza ez

arautuko ikastaroak eskainiko
ditu, Etengabeko Formakuntza-
ren barnean. Guztira 18 izango
dira, iraupen desberdinetakoak,
eta denak emango dira arratsal-
deko 17.30etatik aurrera, aste-
lehenetik eguenera bitartean,
Ingeniaritza Eskolan bertan.

Azaroaren 17an ‘CAD 2D
Autocad’ izenburukoa hasiko da
(30 ordu, azaroaren 27ra arte).
Abenduaren 1etik 18ra ikastaro
bera emango dute, astean hiru
egunez. Azaroaren 17an bertan

informatika arloko beste bi ikas-
taro hasiko dira, biak 40 orduko
iraupenekoak: ‘Java Hizkuntzan

Programazioa’ eta ‘Ordenagai-
luen Konfigurazio eta Manten-
tzea’. Abenduaren 15ean amai-
tuko dira eta astean 4 egunez
izango dira klaseak.

Urtarriletik aurrera, berriz,
CAD, informatika, mekanika
eta elektronika arloetako ikasta-
ro gehiago emango dira. Ikas-
taroa hasi baino 3 egun lehena-
gorarte egongo da izena ema-
teko aukera. Informazio gehia-
gorako eskolako webgunean
sartu (www.euiti-eibar.ehu.es)
edo 943033020 telefonora dei-
tu. Diru-laguntzak lortzeko au-
kera dago.

Langileentzako ikastaroak Ingeniaritza Eskolan

Gobernu batzordearen
ordezkariek martitze-
nean udaletxean egin-

dako agerpenean, Aralarrek
egun batzuk lehenago Eriso-
noko industrialdeko lanen in-
guruan salatutako irregularta-
sunak erabat ukatu zituzten.
Eneko Andueza Hirigintza zi-
negotziak gobernu batzoreko
kide diren Mertxe Garate (EA)
eta Aitor Alberdi (EAJ) eta tal-
detik kanpo egonda ere, bere
aldeko jarrera erakutsi nahi
izan zuen Carmen Larrañaga
(PP) izan zituen aldamenean
eta denek kritikatu zuten Ara-
lar taldeak politika egiteko
duen modua. Prentsaurrekoan
banatu zuten idatziak jasotzen
duenez, “behin-behineko izae-
ra duen obra-lizentziaren kon-

tzesioak legeari jarraitzen dio”,
Aralarreko ordezkariek kontra-
koa esan arren. Idatzi berean,
Erisonon egiten ari direna
ahalbidetzen duten estatu
mailako zein EAE mailako Lur-
zoruaren Legeek aurreikusita-
ko salbuespenak jaso dituzte.

Horrekin batera, Teknikerri,
proiektuarekin aurrera ez ja-
rraitzea erabakiz gero, “ingu-
rua lanak hasi aurretik zegoen
moduan lagatzeko bermea”
eskatu diotela argitu zuten eta,
horretarako 3.600.000 euroko
abala eman du.

Eusko Jaurlaritzako Inguru-
men eta Lurralde Antola-
mendu Sailak eta Udalsa-

rea 21eko kideek Deba, Eibar,

Elgoibar, Ermua, Mallabia eta
Mutriku saritu zituzten marti-
tzenean BECen ospatu zen eki-
taldian “Tokiko Agenda 21eko

prozesuak indartzeko Iraun-
kortasun Batzordeak” sortzea-
gatik. Ekimenari esker, Deba-
barreneko udalbatzarkide be-
rriei eta udal teknikariei Tokiko
Ekintza planen inguruko pres-
takuntza eskaini zaie. Saria Je-
sus Rementería Eibarko Udale-
ko Ingurumen zinegotziak jaso
zuen saria. Proiektuaren ingu-
ruko xehetasunak Aitziber Cor-
tazar Debegesako Garapen
Iraunkorrerako Saileko ardura-
dunak aurkeztu zituen.

Erisonon irregulartasunik ez

Debabarrenak `Udalsarea 21 Saria´ jaso du

GGoobbeerrnnuu bbaattzzoorrddeekkoo aallddeerrddiieettaakkoo oorrddeezzkkaarriieekk eettaa PPPPkkoo zziinneeggoottzziiaakk
aazzaalldduu zzuutteenn pprreennttssaauurrrreeaann EErriissoonnookkoo llaanneenn aauurrrreeaann dduutteenn jjaarrrreerraa..
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Martitzen goizean Debegesak eta Nafa-
rroako Rural Kutxak lankidetza hitzar-
mena sinatu zuten, Debabarrenean

enpresa berrien sorrera sustatzeko. Rural Kutxak
gure eskualdeko enpresa eta ekintzaileei Inicia
finantziazio-linea eskainiko die. Inicia progra-
mak enpresa berriak sortzeko eta jada martxan
dauden enpresek proiektu berriak martxan jar-
tzeko abantaila garrantzitsuak eskaintzen ditu.
Informazio zehatzagoa jasotzeko, Debegesara
deitu (943820110 telefonoa) edo mezua idatzi
ekintzaile@debegesa.com helbidera.

11993377--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Urte horretan jaiotakoak azaroaren 14an elkartuko
dira, elkarrekin bazkaltzeko: 13.00etan Untzagan
batuko dira, talde-argazkia ateratzeko eta, ondoren,
txikiteoan ibiliko dira, 14.30etan Arrate Hotelera
bazkaltzera joan arte. Bazkalostean musika izango
da. Joan nahi duenak 50 euro sartu behar ditu, izen-
abizenak azalduta, azaroaren 9rako Kutxako kontu
korronte honetan: 21010035170126632355. 

IIKKAASSLLEE EEGGUUNNAA 22000088
Azaroaren 17a Ikasleen Nazioarteko Eguna da, ha-
lako egunean gertatutako hainbat gogoan: 1939an

naziek Pragako unibertsitatearen aurkako oldarketa
eman zuten. Egun batzuk lehenago Jan Opletat hil
zuten okupazio alemanaren aurkako manifestaldi
batean eta hori salatzeko ekintzetan naziek ikasleen
9 ordezkari hil eta 1.200 ikasle kontzentrazio espa-
rruetara bidali zituzten. Egun berean Txekoesloba-
kiako unibertsitate eta eskola guztiak itxi zituzten.
Deba Beheko Ikasle Abertzaleak-ekoek, 1988an
eratu zenetik, “ikasleon eskubideen defentsan bo-
rrokan” dihardutela gogoratu nahi izan dute eta, ur-
teroko moduan, Ikasleen Eguna burutuko dutela
adierazi dute. Aurten Erandion izango da hitzordua,
azaroaren 22an.

autuan

Debegesa eta Rural Kutxaren arteko hitzarmena 

Eibarren “euskaldunok euskaraz ari-
tzeko eta bizitzeko ditugun zailtasun
ugariak” nabarmendu nahi izan di-

tuzte Euskal Herrian Euskaraz taldekoek:
“Ezabaketa aste honetan, herri honetako
kaleetan ematen diren hizkuntza-urraketak
salatzeko tartea zabaldu du EHEk lau hai-
zetara, eta gure paisaia linguistikoan era-
ginez Euskal Herri euskaldunaren bidean
hizkuntza zapalkuntzari aurre egin eta be-
rau agerian uzteko deia helarazi nahi dio-
gu jendeari”.

EHEkoen salaketa

MMaarrttiittzzeenneekkoo ssiinnaadduurraa eekkiittaallddiiaa..

Urtero sasoi ho-
netan egin ohi
denez, eguno-

tan herriko arbolak
inausten dihardute Uda-
leko lorazainek. Gaiari
buruz dakitenek diote-
nez, zuhaitzen adarrak
moztuta hobeto egiten
diote aurre neguari eta
udaberrira indarberrituta
ailegatzen dira.

Herriko arbolak negurako prestatzen

Urriaren  30a. ETAk
bonba-auto bat jarri
zuen Iruñean, Nafarro-

ako Unibertsitateko kazetari-
tza fakultate ondoan, eta 31
lagun zauritu. Aurrez, ETA-
ren izenean dei bat jaso zu-
ten DYAn, baina itxuraz, per-
tsona hark ez zuen zehaztu
atentatua non izango zen,
eta Gasteizen jardun zuten
bila. Gerta zitekeenarekin za-
baldu zuten biharamunean
egunkari askok, baina gerta-
tutakoa bera da latza.

Ordu berean, Unai Roma-
no prentsaurrekoa ematen
ari zen Martxelo Otamendi-
rekin Donostian. Inkomuni-
kazio aldian guardia zibilen
esku jasotako torturak sala-
tu zituzten. Espainiako Justi-
ziako aukera guztiak erabili-
ta, Estrasburgora jo dute ba-
tak zein besteak, babes es-
ke. Haiek azalpenak ematen
ari ziren bitartean, Bilbon,
EHAK-ko bi legebiltzarkide
epaitegian deklaratzen ari
ziren, inputatu legez. 

Madrilen, berriz, lau gaz-
teri inkomunikazio aldia lu-
zatu zieten, eta bezperan
zigorra bete zuen preso ba-
ti zortzi urtez luzatu zioten
kartzelaldia. Era berean,
ETAri iraultza zerga ordain-
du izanaz akusatutako hain-
bat enpresaburu Garzonek
deitzeko zain zeuden, inpu-
tatu legez deklaratzeko.
Leihora irten, eta bi bizkar-
tzain ikusi ditut, herriko zi-
negotzi baten zain.

Itsuak ere ikusten du.
Arazo politikoa dago atze-
an, herri baten ukazioa, bai-
na bidegabekeriari bidega-
bekeriarekin erantzutea era-
baki dute batzuek zein bes-
teek, sufrimenduari min
gehiagorekin. Denek nahi
dute eurena, eta konponbi-
dearen mesedetan eurene-
tik zerbait laga baino nahia-
go dute dena pikutara bida-
li. Noiz arte?

Itxaropena 
galduta

AAiinnaarraa AArrggooiittiiaa
((KKAAZZEETTAARRIIAA))
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ORAIN DELA

16 eta 20 urte bittarteko hamasei gaztek ekin zetsen
armagintza lanbidia ikastiari Armeria Eskolan.
Grulla, AYA, Pedro Arrizabalaga eta Garbi enpre-
sak gero biharra emoteko konpromisua hartu eben.

Legarreko zaharren egoitzako 8. solairua konpontzen
zebizela aprobetxatuz, 210 tokixetatik erdixa baino
gehixago -110 justu- ezinduetarako gordetzia erabagi zan.
Bizi zirenen bataz besteko edadia 82 urtekua zan.

Tolosako Nazinoarteko Abesbatzen lehiaketako ira-
bazliak Eibarko Musikaldian hartu eben parte eta,
gainera, Txekiako Prague Philarmonic Children’s
Choir Unibersidade Laboralian hartu eban ostatu. 

Aitor Etxaburu eskubaloilarixak entrenadore eta jo-
kalari postuak tartekatzen hasi zan Irungo Bidasoa
taldian. Arraten lehelengo pausuak emon eta gero,
Bartzelonan eta selekzinuan be jardun eban.

10 urte
11999988--XXII--66 
225511.. ZZKKIIAA..

GGaazzttaaññeerrrree OOrrbbeeaakkoo ffrroonnttooiiaann..

UUnniinn 
oossttaattuuaa 
hhaarrttuu zzeebbaann
TToolloossaann 
iirraabbaazzii 
eebbaannaakk..

Ekainean ‘Euskal Herriak gaur
dituen erronka eta proposa-
men sozio-politikoak’ izen-

burupean egindako saioari jarrai-
pena eman nahian, Eibarko parro-
kiek, Elizbarrutiko Idazkaritza So-
zialarekin batera, azarotik otsaile-
ra bitartean demokrazia eta giza
parte-hartzeari buruzko saioak an-
tolatu ditu (hilean behin, Portale-
an, 19.00etan) ‘Posible al da de-
mokraziaren oinarri etikoak aurki-
tzea? (demokrazia eta parte-har-
tzea)’ izenburupean. Saioei sarre-

ra emango dion hitzaldiaren izen-
burua ‘Demokrazia birgaitzeko
proposamenak’ da eta Patxi Mea-
be Justizia eta Bakea-Elizbarrutiko
Idazkaritza Sozialerako zuzenda-
riak eskainiko du astelehenean,
hilaren 10ean, Portalean (3. Solai-
ruko ikastaro gelan). Abenduaren
9an eta urtarrilaren 19an egingo
diren saioetan, berriz, Jose Mª Se-
tienek egingo du berba. Azken
saioa otsailaren 9an izango da, Jo-
kin Bildarratz EUDELeko presi-
dentearen eskutik.

Demokrazia eta parte-hartzea aztergai

Eibarko Dendarien Elkarte-
ak kanpaina ipini du mar-
txan, azaroan Elkarteko ki-

de diren dendetan egindako
erosketa guztietan %5eko be-
herapena aplikatzeko, ordain-
tzeko orduan Dendarien Elkar-
teko txartela erabiltzen bada.
Kanpainan parte hartzen dihar-
duten establezimenduek pro-
mozioaren berri ematen duen
bereizgarria ipini dute bistan.
Denera 200 bat dendatan eskai-
niko dute deskontua eta kan-
painaren helburua “txartela era-
biltzen duten bezeroen fidelta-

suna eskertzea” dela adierazi
dute. Dendarien Elkarteko txar-
telak hainbat abantaila eskain-
tzen ditu: 3 hilabetean interesik
ordaindu barik pagatzea, 30 eu-
rotik gorako erosketekin par-
king publikorako ordu biko
txartela ematen dute, Eibarko
gasolindegietan %3ko deskon-
tua eta opariengatik aldatzeko
puntuak batzeko aukera ere
ematen du. Elkarteko arduradu-
nek arabera, azken urtean
60.000 erosketatik gora egin
dituzte Dendarien Elkarteko
txartelarekin eta 4.000 bat la-

gunek daukate. Txartela atera-
tzea doan da eta Elkarteko edo-

zein dendatan edo Rural Kutxan
eskatu daiteke.

%5eko deskontua Dendarien Elkarteko dendetan

BBeezzeerrooeenn ffiiddeellttaassuunnaa ssaarriittzzeekkoo,, zzoozzkkeettaa eettaa pprroommoozziioo bbeerreezziiaakk 
eesskkaaiinnttzzeenn ddiittuu EEiibbaarrkkoo DDeennddaarriieenn EEllkkaarrtteeaakk..
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kaleko inkestA
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CCaarrllooss RRuueeddaa
2288 uurrttee,, ggaarrbbiittzzaaiilllliiaa
Etxian naguan bittartian, behintzat, ez
dot zarata askorik igartzen normalian.
Oin dala gitxi aldamenian biharrak egi-
tten hasi badira be. Bestela ez, kalian
zaratia egotia normala ikusten dot, ko-
txiena eta abar, baiña ni natorren he-
rrialdian hamen baiño zarata haundixa-
gua egoten da.Beraz, ohittuta nago.

Molestatzen zaittuen 
zaratarik badakazu 
inguruan?

IIssaabbeell GGóómmeezz
4444 uurrttee,, eerriizzaaiinn llaagguunnttzz..
Nere etxian ez dot zarata handirik igar-
tzen traba egitten destala esateko mo-
duan. Baiña leku zaratatsuren batian
bizi izanez gero, traba egingo leskit.
Lehen erdi aldian bizi nintzan eta han
bai igartzen neban zarata gehixago, ez
hainbeste tabernena, zarata mota ho-
nek ez nau molestatzen.

CCllaauuddiioo
4400 uurrttee,, llaannggaabbeezziixxaann
Ni gehixen molestatzen naben zaratia
motorrena da. Beste zaratek, bueno,
batzuk traba egitten deste, baiña gehi-
xago aguantatzen dittut. Zarataren
gaiñian kontrol bat egon bihar dala be-
gittantzen jata, zarata horrek molesta-
tzen dittuan jendia errespetatzeko eta
abar.

MMoonniiccaa BBeejjaarraannoo
3344 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Ez, neri ez desta zarata batek bez egu-
neroko bizitzan traba haundirik egi-
tten. Nahiko leku lasaian bizi naiz eta,
holan, ez dago zarata haundirik neri
traba egitteko moduan. Bestela be, za-
rataren inguruan errespetua egon bihar
dala begittantzen jata.

4 urte. Denbora hori 
emongo dau Bartzelonako
‘Macumba’ tabernako jabiak
kartzela barruan. Itxuria 
danez, zaraten mugak 
gaindittu zittuan taberna
honek beran musikiarekin
eta Kataluniako hiriburuko
udalak agindutakuaren 
aurrian ezikusiarena egitten
zeban. Holan, 4 urte 
emongo dittu itzalpian 
ingurumenaren aurkako 
delittuagaittik, izan be, 
salaketia ipiñi eben 
bizilagunek insomnioa, 
estresa eta halako gauzak

jasan zebela argudiatzen dabe. Ez da hau pertsona bat zaraten
kontuagaittik kartzelara bidaltzen daben lehengo aldixa, izan be
Bartzelonan, urte bi lehenago, beste taberna bateko jabia be
kartzelaratu eben. Hamen be, Eibarren, oindiño horregaittik iñor
espetxeratu ez badabe be, zaraten gaiñian erregulaziño bat 
lantzen dihardue alderdi politiko bi, oin dala gitxi jakittera emon
daben moduan (PP eta Ezker Batua-Aralar). Ikusten ez dan
gauza bat bada be, zaratiaren arazuak jende askori eragiten
detsa, baitta ingurumenari be, eta hori erregulatzia nahi ei dabe.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

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

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo  

11.. ssoollaaiirruu aa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

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

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

FFuunneeuusskkaaddii ttaallddeeaa

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
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Pello Aldazabal Euskal Fil-
mategiaren zuzendarixak
presentauko daben pro-

iekziñuak bat baiño gehixago
denporan atzera eruango dau
eta gaztiaguak diranendako be
interesantia izango da, seguru,
sasoi bateko Eibar zelakua izan
zan hobeto ezagutzeko. 

Francoren sasoian zinera jua-
ten ziranak ondo akordauko dira
pelikularen aurretik derrigorrian
ikusi bihar izaten eben Noticiero
Documental edo noduarekin.
Diktadoriaren erregimenaren
propagandarako erabiltzen ziran
‘albistegi’ berezi horrek 1942.
eta 1981. urtien artian proiekta-

tzen zittuen zinietan, agintarixak
Espaiñiari buruz zeken ikuspegi-
xa herrittarren artian zabaltzeko
asmuarekin eta, gaiñontzeko
hedabidiak zensura bittartez
kontrolauta eguazela kontuan
hartzen badogu, han kontauta-
kuak kontrastatzeko aukera gitxi
izaten eben ikusliak. Berez, no-
dua emoteko derrigorrak
1976ko enerorarte iraun eban,
baiña 1981era arte hala nahi
izan eben zinietan emititzen se-
gidu eben. 

HHeerrrriikkoo ttaaiillllaarrrreenn iinngguurruukkuuaakk
Nodua aittatuta Francoren

zingira-inauguraziñuak izan lei-

kez imajiñik ezagunenak, baiña
hortik aparte estatuko herrixe-
tan egindako ekitaldi eta beste-
lakuetan hartutakuak be bada-
goz, tartian Eibarren grabauta-
kuak be. Udaletik aspaldidanik
jardun dabe Eibarri buruzko gra-
baziñuak giratzeko eskaeria egi-
tten, Euskadiko Filmategiaren
laguntasunarekin, baiña nodoko
irudixak gordeta dittuan Espai-
ñiako Filmategiak ez detse ezer
laga oiñ arte, Ego Ibarra batzor-
deko Begoña Azpirik kontau
deskun moduan: “1986xan hasi
giñan irudixak eskatzen, baiña
oiñ arte ez dogu ezer lortu.
Ulertzekua be bada, han batuta-

ko materixal guztia etara eta di-
gitalizatzia ez dalako bihar ma-
kala izan. Baiña behiñ hori egin-
da, Eibarren hartutako irudixak
pasau deskuez, digitalizauta eta
oso ondo, gaiñera. Danera 16
bat miñutuko pelikulia osatzen
dabe Eibarri buruzkuak, eta be-
netan irudi kuriosuak dagoz”. 

Bestiak beste 1944. urtekue-
tan bizikleta-fabrikaziñuak osa-
tzen dau ardatza eta, Ego Iba-
rratik azaldutakuaren arabera,

Eibar zuri-baltzian

Datorren asteko 
eguenian, hillaren 13an,
Eibarko antxiñako 
irudixekin proiekziñua
egingo dabe Coliseoan,
20.00etatik aurrera. 
Gure herrixaren 
historixia berreskuratu
eta zaintzia helburu 
dakan Ego Ibarra 
batzordiak eta Kultura
saillak preparau daben
emanaldixa balixo 
historiko haundikua da
eta itturri bittik hartutako
irudixekin osatu dabe:
batetik, Francoren 
sasoian zine areto 
guztietan derrigorrez
proiektatzen eben 
NO-DO (Noticiero 
Documental) dalakuetan
Eibarri buruz agertuta-
kuak eta, bestetik, 
Antonio Sarasua 
eibartarrak 40ko eta
50eko hamarkadetan
grabautakuak. Sarrerak
euro 2 balixo dau 
eta aldez aurretik zeiñ
egunian bertan erosteko
aukeria dago.

Geure gaia
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……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

EEggiinnkkiizzuunnaa:: …eta kitto! Astekaria banatzea
EEsskkaaeerraa::

- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

IIzzeennaa eemmaatteekkoo ddeeiittuu 994433 2200 0099 1188 tteelleeffoonnoorraa 
eeddoo ppaassaattuu gguurree bbuulleeggooeettaattiikk

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
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“BH fabrikia sorreran nun eguan
ikusten da, oin Batzokixa da-
guan tokixan eta, gaiñera, Or-
bea fabrikia oindiok bota barik
ikusi leike. Armagintzarekin lo-
tutakuak be badagoz”. 

FFrraannccoo EEiibbaarrrreenn
1948kuen artian atzera be bi-

zikleta-taillarrian hartutako irudi-
xak, Pedalaren Egunaren III. edi-
ziñokuak eta ezpata-dantzari-
xen erakustaldixan hartutakuak
dagoz, hurrengo urtian ‘Genera-
lisimoa’ Carlos Larrañagako
etxiak (gaur egungo J.A. Moge-
lekuak) inauguratzen ikusi gein-
ke, ziklokroseko proba eta txa-
pelketetan hartutako irudi de-
zente dagoz (1952, 1954, 1955
eta 1956), 1965ian Franco Ar-
merixa Eskolara bisitan azaltzen
da eta Azpiriri “oso bitxia” begi-
ttandutako baten bat badago:
“1966xan Eibarren estatu mai-
llako billar txapelketia jokatu zan
eta horren irudixak dagoz”. 

Jakiña, irudixak ikusi dittueneri
Eibar zelan agertzen dan galde-
tuta, erantzuna ezin bestelakua

izan: “Herri zoragarrixa dala era-
kusten dabe, erregimenaren pro-
pagandia zan, azken batian. Ez
dakitt zergaittik izan leikian, bai-
ña beste herrixekin konparauta
Eibar askoz gehixago agertzen
da noduan, Espaiñiako Filmategi-
kuak be hala esan deskue”.

AAnnttoonniioo SSaarraassuuaa FFoonnddookkuuaakk
Egueneko emanaldixak, bai-

ña, nodoko irudixekin konpa-
rauta oso bestelakuak diran bes-

te batzuk erakutsiko dittu: Anto-
nio Sarasua eibartarrak 40 eta
50eko hamarkadetan hartuta-
kuak. Fondua osatzen daben iru-
di originalak Sarasua famelixa-
kuak dake eta kopixia, barriz,
Euskadiko Filmategiak daka eta
fondua osatzen daben irudi ba-
tzuk proiektatzeko asmua dake.

Antonioren loiba Asier Sarasuak
esan deskunez, “zintta pillua
grabau zittuan (sasoi hartako
zinttak miñutu biko iraupena ze-
ken), betidanik oso teknofilua
izan zalako. Gazte gaztetan hasi
zan irudixak hartzen, lehelengo
argazki kamariakin eta gero to-
mabistarekin, bideuan… eta ha-
la segidu eban oso nagusixa za-
la-be. Hartutako irudixen artian
musika emanaldixekin lotuta-
kuak dagoz, bera Orfeoiko zu-
zendarixa izanda biajiak-eta
aprobetxatzen zittuan, txirrin-
dularitzakuak, foballa, pelota
partiduak (Gallastegiren asko, fi-
nalak…). Eibartik kanpora hartu-
takuen artian, barriz, oso inpor-
tantiak dira Jose Antonio Agirre-
ren entierruan hartutakuak. Ipa-
rraldian izan zan eta ez eguan
kazetari eta halakorik, baiña ez
dakit zelan,  berak lortu eban
muga pasatzia eta hango irudi-
xak grabatzia”.

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

ARTXIBUA
Portaletik udaletxera

Astelehenian hasi zittuen Udal Artxibua Portaleatik udale-
txera eruateko biharrak, udaletxiaren fatxada kanpotik doia-
zen aldamixuak ipiñitta. Izan be, udaletxeko laugarren pisua
moldatuko dabe, artxibua osatzen daben dokumentaziño
guztia gero han kokatzeko. Biharrak 8 bat hillebeteko irau-
pena izango dabela aurreikusi dabe eta, materixala gora eta
behera ibiltzeko, udaletxe barruko igogailluak aproposak ez
diranez, fatxada kanpotik montakargasa ipiñi dabe. Biharren
arduria GTE enpresari emon detse eta 839.959 euroko au-
rrekontua dake.
Eibarko Udal Artxibua osatzen daben dokumentuak illaran
ipiñiz gero, gaur egunian 1’5 kilometroko luzeeria hartuko
leuke artxibuak, baiña artxibuen egoitza barrixak ixa kilo-
metro biko luzeeria dakan artxibo-materixala hartzeko mo-
duan preparauko dabe. Horrekin batera, dokumentaziño
guztia bihar dan moduan gordeta egoteko eta umedadieta-
tik babesteko, udaletxiaren teillatu-azpixa ondo preparau
biharko dabe, urik ez sartzeko. Dokumentuak ondo gorde
eta sailkatuta egoteko tokiaz gaiñ, ikertzailliak artxiboko
materixala konsultau ahal izateko gelia egingo dabe.
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-- NNoollaa hhaassii dduuzzuuee DDeeppoorrrree--
kkoo xxaakkeellaarriiookk ddeennbboorraallddiiaa??

Irailean hasi genuen Gi-
puzkoako Bakarkako Xake
Txapelketa eta denetariko
emaitzak jaso ditugu. Talde-
ko batzuk oso ondo hasi di-
ra, baina nire kasuan gauzak
ez doazkit hain ondo. 2.
mailan nago eta maila igo-
tzea da nire helburua, ea lor-
tzen dudan.
-- HHoorrrreettaarraakkoo aauukkeerraarriikk
bbaaii??

Lehen lau postuetan amai-
tu beharko nuke txapelketa
maila igotzeko eta, beno,
aukeraren bat egon liteke.
-- ZZeeiinn bbeessttee ttxxaappeellkkeettaann
aarriittzzeenn zzaarraa uurrttee oossooaann??

Taldekako txapelketan ere
bagabiltza, lauko taldeak osa-
tuz. Bestetik, irailean Groseko
txapelketan ibili ginen, aben-
duan Donostiako nazioarteko
Txapelketan, udaberrian Gro-
seko lehiaketan berriz ere,
udan batzuk Benasqueko txa-
pelketara joango dira...
-- BBaadduuzzuu aarrmmaa sseekkrreettuurriikk??

Ez, xakean ez dago arma
sekreturik. Zuriekin era bate-
ra jokatzen da eta beltzekin
beste era batean. Xakelari
bakoitzak bere estiloa dauka.
-- XXaakkeellaarriirreenn bbaatt mmiirreesstteenn
dduuzzuu??

Magnus Carlsen, 18 urte
dituen norvegiar bat. Honek
bai irabazten duela dirua!

“Xakelari bakoitzak 
bere estiloa dauka”

Edu Olabe
Deporreko xake taldeko
jokalaria da. 16 urteko
mutil honek 7 urte
daramatza xakean
aritzen. Ikastolan
piztu zitzaion xakean
aritzeko gogoa “Lucas xake
irakasleari esker”.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Zapata berriak erosi behar ditu-
zu. Ez zara konturatu azken as-
te bietako euriteekin egunero
galtzerdiak mela-mela eginda
bueltatzen zarela etxera? Eske-
rrak gogorra zaren eta gaixotze-
ko erraztasunik ez duzun…

ttaauurruuss
Jendeak errespetua galdu zizun
bestean egin zenuenarekin. Bai-
na zer egin zenuen? Ez duzu
pentsatzen gauza bat egin baino
lehen? Beno, lasai, hurrengo
egunetan errespetu hori irabaz-
teko aukera izango duzu.

ggeemmiinnii
Pasa ezazu ondo. Gozatu. Olge-
tan egin. Triste egoteko aukera
asko dago bizitza osoan; beraz,
gozatu ahal duzunean! Horreta-
rako zer egin? Astea aurrera jo-
an ahala ikusiko duzu. Esna
egon eta ez galdu arretarik!

ccaanncceerr
Ez zaizu ezer berezirik gertatuko
datorren astean. Dena normal,
ohikoa den bezala, inolako
ezustekorik gabe, penarik gabe,
baina poztasun ikaragarririk ga-
be ere. Lasaitasuna nagusi, be-
raz, zure bizitzan.

lleeoo
Minduta ibiliko zara datorren as-
tean. Bizkarreko minak ez dizu
lo egiten utziko, ezta zure bizi-
tzan egiten dituzun gauza asko
egiten ere. Sendagilearengana
joan eta ea zer esaten dizun.
Egiozu kasu gero!

vviirrggoo
Dena ondo doanean, hor zaude
zu gauzak okertzeko. Nahita ez
bada ere, hanka askotan sartze-
ko joera daukazu, modu petra-
lean gainera. Eskerrak besteek
ezagutzen zaituzten, bestela,
zer pentsatuko luke jendeak!

lliibbrraa
AEBk gora, AEBk behera… egia
da munduko herrialde botere-
tsuena dela, baina hauteskunde-
ekin pasatu egin dira pixka bat,
ezta? Izan ere, zuri berdin dizu
Obama edo McCainek irabaztea.
Badakizu zeintzuk diren?

ssccoorrppiiuuss
Zuretzat denak du prezioa. De-
na eros daiteke. Ba konturatuko
zara gauzak ez direla horrela,
askotan, sentimenduak dirua-
ren gainetik kokatzen dituela
jendeak. Seguru zuk ere, asko-
tan, horrela egiten duzula.

ssaaggiittttaarriiuuss
Zure inguruan hartzen diren era-
bakietan pisu gehiago izan be-
harko zenuke. Kexatu zaitez, iri-
tzia eman, gauzak proposatu...,
baina saiatu kontuan hartu zai-
tzaten. Demokrazia batean bizi
gara, ezta?

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Oso ondo, Capricornius, zorio-
nak! Ondo egindako lanaren
fruituak jasoko dituzu hurrengo
egunetan, lan gogorra, baina
merezi izan duena. Orain hori
ospatzeko ordua da. Ondo pasa
ezazu, merezi duzu-eta!

aaqquuaarriiuuss
“Ispilu maitea, zein da mundu-
ko pertsonarik ederrena?”. Ispi-
lu batek erantzungo dizula uste
duzu ala? Ondo dago zure bu-
rua ondo ikustea, baina hain
pinpirina izatea... Eta jakizu: is-
piluek ez dute berba egiten.

ppiisscciiss
Jaja. Barkatu barreak, baina le-
hengoan egin zenuena gogora-
tzen dudan bakoitzean… bikai-
na zara! Gauza da, ez dela lehe-
nengo aldia horrelako zerbait
gertatzen zaizuna. Oso ondo, ja-
rraitu horrela!

horoskopoa

Gaztekitto
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Hilaren 14an, barixa-
kua, ospatuko da
Udazken Festa Txal-

txa Zelaian. Arratsaldeko
18.30etan hasiko da eta
hainbat ekintza antolatu di-
ra, 21.30ak arte iraungo du-
tenak. Ekintzen artean txa-
pa tailerra, mahai-jokoak,

pin-pona eta musika egon-
go dira, Break Dance era-
kustaldia eta kontzertua
barne.

Eibarko Kale Hezitzaileek
antolatu dute Udazken festa.
Horrela, programa honetan
parte hartzen dutenek la-
gunduko dute jaia gauzatze-

Udazken Festa
Txaltxa-Zelaian
Udan jairik jai ibiltzeko aukera zabala

dago. Eguraldi onak, tenperatura 

goxoak eta (ia) mundu guztiak dituzten

oporrek baliatzen dute udan ospatzea

Euskal Herriko jai gehientsuenak. 

Hala ere, data horietatik at ere badago

festarako aukera, Sanandresak edo

aratosteak kasu. Orain udazkenak 

ere badu bere jaia: Udazken Festa.
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Eibartar bik jardungo dute
domekan 12.30etan Eus-
kal Herriko Trikitilari Gaz-

teen XVII. Txapelketan estrei-
neko aldiz. Jone Uria eta Miren
Gisasola, 16 eta 15 urteko nes-
kak, izango dira lehiaketan
parte hartuko duten lehen ei-
bartarrak. Azkoitian arituko di-
ra biak txapelketako lehen kan-
poraketan beste 6 bikoteren
aurka (beste kanporaketa Agu-
rainen egin zen urriaren 26an).

Finala, berriz, Zaldibarren egin-
go da azaroaren 23an.

““MMoommeennttuuzz llaassaaii””
Lehiaketaren aurrean lasai

agertzen da Jone Uria.”Mo-
mentuz, ordua heltzean ikusi-
ko da nola nagoen”. Txikitatik
ezagutzen dira Jone eta Miren,
“oso ondo moldatzen gara el-
karrekin”.

Azkoitiako saioan 4 pieza jo-

ko du bikote honek, “trikitixa,
porrusalda, fandangoa eta
arin-arina. Finalean, berriz, Al-
bitxu fandangoa interpretatuko
dugu”. Bestetik, euren guraso
eta lagunen presentziak lagun-
duko die Azkoitian.

Aurtengo Amañako jaietan
izan dira beratko giroa alai-
tzen; eta baita Santa Kurutz eta
Aginagakoetan ere, urrats ga-
rrantzizkoak denak ere.

...eta kitto!/2008-XI-7
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rako orduan eta parte hartze
zuzena ere izango dute. Izan
ere, Brake Dance erakustaldia
eta kontzertua (20.30etan
Txaltxa-Zelaiko kioskoan)
programa honetako gazteek
osatutako ‘The Wolf Style’ eta
‘Replay’ taldeek eskainiko di-
ruzte, hurrenez hurren. Gorka
Tagle eta Itziar Gorostidi an-
tolatzaileen esanetan, “festa
hau irekia izango da eta nahi
duen guztiak parte ahal izan-
go du bertan”.

KKaallee HHeezziittzzaaiilleeaakk
Eibarko ingurune irekiko gi-

za-hezkuntza esku-harmen
programa bat da Kale Hezi-
tzaileak, eta honen helburu
nagusia Eibarko gazteak eza-
gupen eta konpetentziak es-

kuratzeko baliagarri zaizkien
tresnez hornitzean datza. Ho-
rrela, Gorka eta Itziarren ber-
betan, “azken finean gizarte
eragileak gara”.

Herriko 11 eta 17 urte bitar-
teko gazteak hartzen ditu bar-
nean Kale Hezitzaileak pro-
gramak eta, horretarako, ekin-
tza komunitarioak antolatzen
dituzte eta kale lana egiten
dute. “Astean behin kalera ir-
tetzen gara gazteak nondik
nora mugitzen diren ‘in situ’
jakin, eurekin kontaktuan jarri
eta proiektu giza-hezitzaileak
garatzeko”.

Udazken Festari begira,
Gorka eta Itziarrek ez dakite
zenbat jende joango den Txal-
txa-Zelaira. “Hala ere, positi-
boak gara”.

Eibartar bi Euskal Herriko 
Trikitilari Gazteen 
XVII. Txapelketan

GGaazztteeaakk nnoonn iibbiillttzzeenn ddiirreenn jjaakkiinn
eettaa eeuurreekkiinn hhaarrrreemmaann zzuuzzeennaa 
dduuttee kkaallee hheezziittzzaaiilleeeekk..

Denok ezagutzen dugu
ederki asko laranja;
badakigu, bai, C bita-

mina ugari duela; baina bes-
te zenbait ezaugarri onura-
garri ere baditu. Pare bat la-
ranjekin, gure eguneko C bi-
tamina beharrak asetzen di-
tugu. Baina, C bitaminaz
gain, laranjak baditu beste
bitamina batzuk: adibidez,
B1 bitamina, azido folikoa
eta karotenoak. Gatz mine-
ralen edukian erreparatzen
badugu, berriz, azpimarra-
garrienak kaltzioa, potasioa
eta magnesioa dira. 

Laranja, defentsak indar-
tzen dituenez, gripeari aurre
egiteko “botikarik” egokiena
da. Azido urikoaren erregu-
lazioan ere lagungarri izan
daiteke: azido urikoa disol-
batzen baitu, artikulazioetan
bere pilaketa galaraziz. La-
ranjak hainbat substantzia
antioxidatzaile ditu: alde ba-
tetik, C bitamina antioxida-
tzailerik indartsuena da. Bes-
talde, laranja zuritu ondoren,
gelditzen den azal zuri ho-
rretan ere antioxidatzaileak
aurki ditzakegu: flabonoide-
ak. Antioxidatzaile horiei es-
ker, laranjak odola mehetu
eta tronboen eta ateroma-
plaken eraketa galarazten
du, gure arteriak babestuz.

Oso azukre gutxi duenez,
diabetikoek ere lasai asko jan
dezakete fruta zaporetsu ho-
ri, osasunari mesede  eginez.
Giltzurrunean kaltzio oxala-
tozko harriak dituztenei, al-
diz, laranjaren kontsumoa
murriztea komeni zaie, fruta
honek azido oxaliko ugari
baitauka. Sarri gertatzen ez
bada ere, laranjak zenbait
pertsonengan alergia eragin
dezake. Gibeleko arazoak di-
tuztenek, normalean, ez du-
te laranja oso ongi onartzen,
batik bat goizean baraurik.

Egunean laranja bi jatea
egokia da; baina, bihotzeko
arazoak dituztenek (batipat
erretzaileak), anemikoak (C
bitamina burdinaren zurga-
pena handitzen baitu) edo
gripeak jota daudenek, fruta
honen kontsumoa handitu
beharko lukete.

Laranja,
onuragarri

SSiillvvaannaa HHuueegguunn
((NNUUTTRROOLLOOGGOOAA))

MMiirreenn GGiissaassoollaa eettaa JJoonnee UUrriiaakk AAzzkkooiittiiaann hhaarrttuukkoo dduuttee ppaarrttee,, ZZaallddiibbaarrrreenn
eeggiinnggoo ddeenn ffiinnaalleerraakkoo ssaaiillkkaappeennaa lloorrttzzeekkoo aassmmoozz..
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ZZeerroo ggaaiinneettiikk ggrraadduu gguuttxxii EEllggeettaann aauurrrree--
kkoo bbaarriixxaakkuuaann.. DDaannbbaakkaakkoo bbiiggaarrrreenn
ggaauuaa oossppaattzzeenn zzeenn bbeerrttaann,, EEssppaallooiiaa KKaaffee
AAnnttzzookkiiaann,, eettaa bbeerroottzzeeaa eezziinnbbeesstteekkooaa
zzeenn.. Horretan ahalegindu ziren, behintzat,
kontzertuan parte hartu zuten taldeek,
Ni_neu eibartarra barne.

Ni_neu, baina ez bakarlari. Aitor Solo-
gaistoaren gidaritzapean, boskotea (Gorka,
Dani, Andoni, Aritz eta Aitor bera) igo zen
Espaloiako oholtzara saioari hasiera rocke-
roa ematera. Apustuan,  irabazle irten zai-
tezke taldeak bultzada ematen badie kan-
tuei baina galtzaile taldeak bakarlaria irens-
ten badu eta sarri gertatu zen hori. Indar
gehien eskatzen zuten uneek bulkada izan
zuten, baina horietan ere taldeari entsegu
orduak falta zitzaizkiola eman zuen. Hala
ere, gerokoak ikusi, eta batez ere, entzun-

da, ondo egin zuen Ni_neuk gitarrak zo-
rrozten, gaueko gainontzeko taldeak leta-
ginak aterata eta watio karga izugarriarekin
etorri ziren-eta.

HHeeaavvyy kkllaassiikkooeennaa
Scamekoek hartu zien txanda eibartarrei.

Sinesgarri. Sendo. Teknikoki zehatz eta
agertokian seguru agertu ziren Danbakan
parte hartzen duten bigarren aldi honetan.
Ezin zaie ukatu, gainera, gogotsu eta ilu-
sioz ikusten zaiela eta horrekin ere asko
daukate irabazita.

Lord Witchekin maila teknikoa eta suga-
rrak ez ziren inolaz ere murriztu. Eurek bai-
no heavy klasikoagorik ezin da jo baina,
halaber, egia da horren ondo jotzea ez de-

la txikikeria. Bikain, eta estiloa maite dute-
nendako gozatu ederra.

HHeelldduuttaassuunn ttrriinnkkooaa
Eta azkenik agertoki gainean guztia

eman zutenak. Talderik helduena eta abes-
ti borobilenak eskeini zituztenak. Estilo al-
detik bereizgarrienak izan ziren Adi Holde-
nekoak. Intentsitatearekin jolastuz, amorru
eta maitasun abesti latzetan rock hutsetik
noise-ra, eta handik joandako hamarkada-
ko indie-aren riff-ik sarkorrenetara. Guztia
amorruz eta sekulako indarrarekin agerto-
kiko zentimetro guztiak beteaz. Taldeak
osorik eta banan-banan bikain jardun zuen.
Ederki berotu zuten giroa, beraz, Espaloian
bildu ziren taldeek.

Rock beroa hotzaren aurka
NNii__nneeuu eeiibbaarrttaarrrraa iizzaann zzeenn lleehheenn ttaallddeeaa oohhoollttzzaa ggaaiinneeaann

Hotza, behe lainoa eta euria Elgetan, barixa-
ku gauean. Faktore guztiak zeuden aurka. Au-
rreko saioko betekada eta gogoak errepikatu-
ko ote ziren zen zalantza. Ba, usteak erdia us-
tel eta gogo eta jenderik ez zen falta izan bi-
garren kontzertu sortan ere. Arnasa hartzeko
asti barik ia, indarrez eta gitarra kolpez.

AAnnddeerr GGaarrcciiaa LLaannddaa ddaa ……eettaa kkiittttoo!!--kk 
aannttoollaattzzeenn dduueenn DDaannbbaakkaakkoo lleehhiiaakkeettaakkoo 
lleehheenn iirraabbaazzlleeaa.. GGaazzttee hhoonneekk DDaannbbaakkaakkoo 
kkaammiisseettaa eettaa aauurrrreekkoo eeddiizziiookkoo DDVVDD--aa 
eesskkuurraattuu ddiittuu hhoorrrreellaa.. MMuussiikkaa lleehhiiaakkeettaa 
mmaarrttxxaann ddaaggooeenneezz,, ddaattoorrrreenn aasstteeaann eerree 
aauukkeerraa iizzaannggoo ddaa bbeessttee ssaarrii bbaatt eesskkuurraattzzeekkoo
DDaannbbaakkaa eettaa ……eettaa kkiittttoo!!--rrii eesskkeerr..
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7700 2200 2244
- solairuartea

Estilo bat,
modu bat

11 ..  UU rr tt ee uu rr rr ee nn aa

Eskerrak eman nahi

dizkiegu bezero 

eta lagunei gure 

lehenengo urtean es-

kaini dizkiguten

konfidantzarengatik.

OOrraaiinnddiikk eezz zzaarraa eettoorrrrii?? 
Bada Orbeako dorreetan gaude, 
Urkizu pasealekuko 11. zenbakiko solairuartean.
ETA EGUERDIAN, GAINERA, EZ DUGU IXTEN!
EEsskkaattuu oorrdduuaa 994433 7700 2200 2244aann..
MMaarrttiittzzeenneettiikk bbaarriixxaakkuurraa ((0099..0000--1199..0000))
eettaa zzaappaattuueettaann ((0088..0000--1133..0000)) iizzaannggoo ggaaiittuuzzuu..

Fakzioei egokitutako zure arpegiaren onena na-
barmentzen dituzten mozketa 
pertsonalizatuak sortzen ditugu.

Eta zure azalaren kolorearekin bat eginez, 
argitasuna emango dizuten koloreak 
diseinatzen ditugu.

Horrez gain, zure ilea zaintzeko merkatuan 
dauden kosmetiko marka onenak ditugu: Sebas-
tian, System Professional... 
eettaa gguurree eettxxeekkoo mmaarrkkaa:: EEnn BBooggaa..

994433
UUrrkkiizzuu,, 1111
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Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

]  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

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

Patronato
Eibarrés

EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa
eettaa FFiissiiootteerraappiiaa

UUrrkkiizzuu 99 -- bbeehheeaann
EGUNERO (08.00 - 19.30)

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

ZZEENNTTRRUUKKOO SSEENNDDAAGGIILLEEAA:: IIbbaarrrraa ddookkttoorreeaa

CCRRFF AAMMOOSSTTEEGGII
EERRRREEHHAABBIILLIITTAAZZIIOOAA

EEEErrrr rrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttaaaazzzz iiiiooooaaaa

OOSSAASSUUNN

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

EENNEEKKOO MMAAIILLAAGGAARRAAII
901 kolegiatu zkia.

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

ZZeerr
behar
duzu

EEggiigguurreenn,, 66 -- bbeehheeaa wwwwww..ccll iinniiccaa--aabboonnttzzaa..ccoomm
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BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

EGUNERO

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

DDDDeeeennnntttt iiii ssss ttttaaaakkkk

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

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

994433 2200 8844 7755

IRAZABAL Hortz-Klinika

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

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

OOrrttooddoonnttzziiaa - Protesiak - IInnppllaanntteeaakk
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

AABBAANNTTAAIILLAAKK
- DESKONTU BEREZIAK:

Mutua eta Aseguruak, enpresak…
- IIMMQQ

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

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

3 Inplanteak
3 Ortodontzia
3 Zuritzea
3 Hortz-estetika

PPeeddrroo EEttxxeebbeerrrriiaa GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

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

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EEGGUUNNEERROO

HORTZ KLINIKA

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

DDDDiiiieeeetttt eeeetttt iiii kkkkaaaa
Nutrizio eta

Dietetika Zer-
bitzua

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea

Umeen obesitatea

Nutrizio-berreziketa

Dieta pertsonalizatuak

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

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

miren albistegi sojo
arragueta, 2 - bis B

t. 943 208 330

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

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

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

IIkkuusstteenn eezz ddeenn oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EEIIBBAARRKKOO ZZEENNTTRROO MMEEDDIIKKOOAA

hhoorrttzz--kklliinniikkaa
UUNNTTZZAAGGAA

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

egunero

GASTESI
H o r t z - K l i n i k a

JJeessuuss MMªª GGaasstteessii -- AAnnee GGaasstteessii
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 1100 -- 22.. eesskkuummaa 994433 7700 0000 9900
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IIññaakkii RRiivveerroo ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

ARRATE OR-
TOPEDIA

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

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa

Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

AARR OORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

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

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

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

-- DDiisslleexxiiaakk
-- HHiizzmmootteellttaassuunnaa
-- EEsskkoollaa aarraazzooaakk

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

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

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

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

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

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

l EESSTTRREESSAA
l AANNTTSSIIEETTAATTEEAA
l DDEEPPRREESSIIOOAA
l EERRLLAAJJAAZZIIOOAA
l FFOOBBIIAAKK

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

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

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

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

99 44 33  22 00 33 00 55 00

EE RR DD II KK OO KK AA LL EE 55 44
AA RR RR AA SS AATT EE
99 44 33  77 99 99 77 44 66

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

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

EELLEENNAA 
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPPssss iiii kkkkoooollllooooggggooooaaaakkkk

KKKKiiii rrrroooollll   mmmmeeeeddddiiiikkkkuuuunnnnttttzzzzaaaa OOOOssss tttt eeeeooooppppaaaattttaaaakkkk

PPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

l JJoossee AAllbbeerrddii AAllbbeerrddii

OOKKUULLIISSTTAAKK

San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82

eegguunneerroo aarrrraattssaallddeezz

OOOOkkkkuuuullll iiii ssss ttttaaaakkkk

OOOOrrrr ttttooooppppeeeeddddiiiiaaaa

OOSSTTEEOOPPAATTIIAA
KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

IIññaakkii AAzzppiittaarrttee
eettxxeezz eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa

665599110077002233
ZZeezzeennbbiiddee,, 11 -- bbeehheeaa

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

N GGIIDDAAGGIIDDAA

HH ee mm ee nn  zz uu rree  tt oo kk ii aa  ii zz aa nn  nn aa hh ii  bb aa dd uu zz uu
dd ee ii tt uu  99 44 33 -- 22 00 66 77 77 66  tt ee ll ee ff oo nn oo rr aa

HHEELLBBIIDDEE BBEERRRRIIAA::

PPssiikkoollooggiiaa kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

UUrrkkiizzuu,, 1133 -- bbeehheeaa
Telf. 943 206823 eta 686 859023

LASTER HELBIDE BERRIA



“PIRATAK” LAN BERRIA

Azaroaren 8tik aurrera
SARRERAK

Ohiko lekuetan
TXUTXUFLETAS

JULEN
GELTOKI

6’50 eurotan

AAAA bbbb eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkk   1111 3333   ---- zzzz aaaa pppp aaaa tttt uuuu aaaa ----   eeee tttt aaaa   1111 4444   ---- dddd oooo mmmm eeee kkkk aaaa ---- (((( 1111 6666 .... 3333 0000   eeee tttt aaaa   1111 8888 .... 3333 0000 ))))

CAD 2D AUTOCAD 30 ordu 2008/11/17-2008/11/27 A O 17.30-20.00
2008/12/01-2008/12/18 AA O 17.30-20.00

3D MODELAKETA IKASTARO AURRERATUA SOLID EDGE-REKIN 20 ordu 2009/01/19-2009/01/29 AAAO 17.30-20.00
GAINAZALEN MODELAKETA SOLID EDGE-REKIN 15 ordu 2009/02/02-2009/02/18 A A 17.30-20.00
AUTOCAD IKASTARO AURRERATUA 15 ordu 2009/02/09-2009/02/18 AAA 17.30-20.00
MODELAKETA ETA RENDER 3DMAX-KIN 30 ordu 2009/02/23-2009/04/01 A A 17.30-20.00
CAD 3D SOLID EDGE 40 ordu 2009/04/20-2009/05/14 AAAO 17.30-20.00

PROGRAMAZIOA JAVA LENGOAIAN 40 ordu 2008/11/17-2008/12/15 AAAO 17.30-20.00
ORDENAGAILUEN KONFIGURAZIOA ETA MANTENTZE-LANA 40 ordu 2008/11/17-2008/12/15 AAAO 17.30-20.00

40 ordu 2009/03/02-2009/03/26 AAAO 17.30-20.00
ENPRESA-WEB ORRIEN APLIKAZIOAK 30 ordu 2009/01/12-2009/02/11 A A 17.30-20.00
ENPRESA 2.0 20 ordu 2009/01/13-2009/02/12   AO 18.00-20-00

ELEMENTU MEKANIKOEN DISEINUA 24 ordu 2009/02/23-2009/03/18 A A 17.00-20.00
ZENBAKIZKO KONTROLA (FAGOR 8050) FRESATZEKO MAKINAN 60 ordu 2009/02/23-2009/05/02 AAAO 17.30-20.00
TEKNOLOGIA MEKANIKOKO PLANOAK 60 ordu 2009/04/20-2009/05/28 AAAO 17.30-20.00

PCB Zirkuitu Inprimatuen Diseinua orcad layout-ekin 30 ordu 2009/03/02-2009/03/19 AAAO 17.30-20.00

LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEKO OINARRIZKO 30 ordu 2009/02/16-2009/0305 AAAO 17.30-20.00
IKASTAROA PREBENTZIOKO DELEGATUENTZAT
KONTRATUAREN DEFINIZIOA. OINARRIZKO 20 ordu 2009/01/19-2009/01/29 AAAO 17.30-20.00
LEGEGINTZA- ETA ZUZENBIDE-EZAGUTZAK
*DIMENTSIOA. PROTOTIPATU AZKARRA 10 ordu 2008/11/24-2008/11/27 AAAO 18.30-20.00
*Emango den lekua
Pixel Sistemas. Pol. Ind. SIGMA, Xixilion kalea, 2 - 2. solairua - 1 Bulegoa.
20870 Elgoibar (Gipuzkoa).

*Izan ezik DIMENTSIOA. PROTOTIPATU AZKARRA

Izen emate epea, ikastaroa eman baino 3 egun aurretik
Inskripzioa bidaliz Fax-era, edo telefonoz
FAX-a: 943033110.  Tel: 943033020
Fundación Tripartita-tik dirulaguntzak jaso daitezke.

Eibarko IITUE (UPV/EHU)
http://www.eviti-eibar.ehu.es

EIBARko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolak antolatua
IKASTAROAREN IZENBURUA IRAUPENA EMANGO DENEKO DATA ORDUTEGIA

CAD
arloa

INFORMATIKA
arloa

Besteak

ELEK.arloa

MEKANIKA
arloa

Ikastaroak emango diren lekua: Eibarko IITUE Otaola hirib. 29. 20600
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Ligan izandako geldiunearen
ondoren, bost partidu joka-
tu beharko ditu Arrate esku-

baloi taldeak hurrengo hamabi
egunetan. Gaur bertan CAI BM.
Aragon taldea jasoko du Ipuruan,
21.00etatik aurrera, denboraldi
honetako Eibarko taldearen nora-
bidea aldatu dezakeen neurketa
garrantzitsuan. Martitzenean To-
rrevellan izango du Asobal ligako
beste partidu bat, arratsaldeko
20.30etan. Eta, ondoren, Belgradora
joko dute eibartarrek, han izango bai-
tute Europa mailan lehiatuko duten es-
treinaldiko partidua: hilaren 15ean, za-
patuan, HC Kolubara Lazarevac izango
dute zain. Hurrengo eguaztenean, hila-
ren 19an, Octavio Pilotes Posada talde
galiziarra jasoko du Arratek Ipuruan
eta, handik lau egunera, domekan,
17.30etan hasiko den neurketan, EHF
Kopako Kolubararen aurkako itzulerako
partidua jokatuko da Eibarren.

Bestalde, diru falta dela-eta, kinka la-
rrian dago Eibarko taldea. Isolux talde-
aren babesle ohiak 600.000 euro zor
dizkio eta, diru hori gabe, klubak ezin
du ezer ordaindu, jokalarien soldatak
barne. Iñaki Bolinaga presidenteak
onartu du egoera ez dela samurra, bai-
na “aurrera egingo dutelaren itxarope-
na” aitortu du. Gipuzkoako Aldundia-
rekin bilduko da aurki, diru laguntza
aurrera diezaion; babesle berriaren bila
ere badihardute.

Egutegi estua eta diru arazoak Arraten

kirolez kiroL
17

Domeka eguerdiko Beho-
bia-Donostia herri laster-
ketan orain arteko marka

guztiak gaindituko dira eta
16.300 korrikalarik eman dute
izena, horietatik ia %15 emaku-
mezkoak: 2.400 bat. Lehenengo

korrikalariak 11.00etan irtengo di-
ra Behobiatik, eta azkenak, zenba-
ki zurikoak, 11.15etan. Haurren-
tzat ere lasterketa txikia izango
da, bigarren urtez jarraian egingo
dena, Bulebarrean 1,2 kilometro-
ko ibilbidean.

Antolatzaileek emandako pren-
tsaurrekoan, “gipuzkoar guztien
%1ek proban parte hartuko duela”
azpimarratu nahi izan zuten. Che-
ma Martínez, azken hiru urteetako
garailea, eta Julio Rey espainiarrak
dira faboritoak, Kamel Ziani oriota-
rrarekin batera. 44. edizio hone-
tan, ezintasun fisikoren bat duten
54 atletak parte hartuko dute, gur-
pil aulkian batzuk, ikusmen arazo-
ekin beste batzuk etabar.

Behobia-Donostia domekan

Jardunaldi interesgarria biziko da asteburuan foball za-
letuan. Izan ere, lehen lau sailkatuek elkarren aurka jo-
katuko dute, lidergoa jokoan izango delarik. Teknogra-

fik liderra Esmorga 4. sailkatuaren aurka arituko da bihar
goizeko 08.30etan, eta Areto eta Durangok, bigarren eta
hirugarren sailkatuak hurrenez hurren, bihar ere jokatuko
dute elkarren aurka 11.30etan.

Sailkapenaren lehen postuan Teknografik dago Aretok di-
tuen puntu berdinekin (17). Hauen atzetik Durango dago
puntu bat gutxiagorekin (16), eta 4. postuan Esmorga 12
punturekin, baina neurketa bat gutxiago jokatuta.

Lidergoa jokoan zaletuetan

Pelota profesionaleko lau eta erdiko txapel-
ketako finalerdietako ligaxka hasiko da as-
teburuan eta Astelenak hartuko du Titin

III.a eta Olaizola II.aren arteko norgehiagoka.
Domeka arratsaldeko jaialdiko partidu nagusian
jardungo duten pelotari biek atzo eguerdian
egin zuten pelota aukeraketa. Euren aurretik,
Capellán-Eulate eta Del Rey-Zubieta izango di-
ra, nor baino nor; eta azken partiduan, Galartza
V-a-Arruti eta Berasaluze IX.a-Urberuaga biko-
teen artekoa erabakiko da.

KKlluubbeenn AArrtteekkooaa AAsstteelleennaann
Gaur, bestalde, 20.00etan hasita, zirt edo zart

egiteko partidua jokatuko du Karmona-Egaña
Klub Deportiboko bikoteak Añorgako ordezka-
rien aurka. Partidu hori eta geratzen zaizkien bes-
te biak irabazi beharko dituzte mailaz igotzeko.

Aimar eta Titinen 
arteko finalerdia

GGUURRIIDDII RRUUGGBBYY

Untzaga, 3

berriro            zabalik

2200aann
hhiillaarreenn

GGaauuzzaakk eessttuu ddaauuddee AArrrraatteerreenn iinngguurruuaann;; bbaaiinnaa 
aauurrrree eeggiitteekkoo aaddoorreeaa iikkuusstteenn ddaa kklluubbeeaann..

SSoorraalluuzzeenn BBeehhoobbiiaarraakkoo pprreessttaakkeettaa
ppoolliittaa iizzaann zzuutteenn aasskkookk aasstteebbuurruuaann..
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Bihar, 17.00etan hasita, Elgoibarko San Pe-
droko bolatokian jokatuko da Euskadiko XIX.
hiru txirlo bolo txapelketako azken jardunal-

dia. Segundo Pagaego da, azken jardunaldi horren
faltan, sailkapeneko liderra, 13 txirlorekin; atzetik
ditu Olaitz Rodríguez, Jose Mª Larreategi eta Javier
Osoro, 12rekin; eta, ondoren, Ganix eta Juan Luis
Rodríguez, Iñaki
Ariznabarreta eta
Xabier Loiola, guz-
tiek ere 11rekin.
Taldeka gure herri-
ko talde biak dau-
de aurre-aurrean:
Asola-Berri B-k 46
puntu ditu, Asola-
Berri A-k 45 eta,
jarraian, Iruzubieta
A, 43 punturekin.
Gipuzkoako bolari
onenaren lidergo-
an Angel Ibarluzea
dago.

Euskadiko hiru txirlo
txapelketa amaitzear

Kirolez kirol
18

Bigarren urtez ja-
rraian Gipuzkoako
derbia jokatuko du-

te Errealak eta Eibar KE-k.
Neurketa 18.30etan (ETB1)
jokatuko da, bihar, Anoe-
tako foball zelaian. Donos-
tiar eta eibartarrak taularen
erdialdean daude kokatu-
ta, eta bientzat neurketa
garrantzitsua bada, are
gehiago derbi bat izatean.
Eibartarrak ez dira bakarrik
egongo Anoetan, izan ere
zaletuek 4 autobus bete dituzte Pre-
mier Bidaien eta Eibar KE-ren ekime-
nez, eta Mandiola Lagunarteak, gai-
nera, beste autobus bat antolatu du
bere kontura.

BBaattzzaarr OOrrookkoorrrraa
Eibar KE-k, bestetik, Batzar Oroko-

rra egin zuen atzo Portalean. Aipatze-

koa da aurreko denboraldiko aurre-
kontuari begira %13 igo direla iraba-
ziak eta %15 gastuak aurten, eta Del
Olmo eta Goiraren salmentei esker
superabita aurkeztu zela. Bestetik,
hau izan daiteke Jaime Barriusoren
azken batzarra Eibarko presidente
moduan, Gipuzkoako Federakuntzako
presidente aukeratzen badute.

Hirugarren garaipe-
na eskuratuta, Ei-
bar Hierros Ane-

txe sailkapeneko gorenera
iritsi da honezkero. Getxo-
ren aurkako partidua ez zen
erraza izan, baina azkenean
23-18 nagusitu ziren eibar-
tarrak, lehenengo zatiaren

amaieran aldageletara 3-7
galtzen joan baziren ere.
Bigarren zatian Unax Blan-
co, Ion Espilla, Igor Sendito
eta Asier zelairatzeak emai-
tza ona eman zion Txema
Isasak zuzentzen duen tal-
deari. Hurrengo partidua
Elizondon jokatuko dute.

Eibarko rugbilariak 
lidergoan seniorretan

Erreala eta Eibarren arteko 
derbia bihar Anoetan

Bihar Samuel Sánchez txirrin-
dularitzako txapeldun olin-
pikoarekin Elgoibarko BTT

zentruan egin behar zen ekitaldia
azaroaren 23ra arte atzeratu da.
Euskalteleko txirrindulari asturiarra

arrazoi profesionalengatik ezin
izango da bihar Elgoibarren egon.
Hori dela-eta, hilaren 23an goize-
ko 11.00etan egingo da biharko
prestatuta zegoena, Samuel Sán-
chez bertan izango dela.

BTT zentruko ekitaldia atzeratuta

Lehenengo jardunaldian Iñi-
go Argandoña Gipuzkoako
txapeldun eta Nazioarteko

Maisuari irabazi ostean, Gipuzko-
ako Bakarkako Xake Txapelketako
bigarren jardunaldian ere garaipe-
na lortu zuen joan den asteburuan
Jon Aranak. Honen antzera, Julen
Garrok ere bere lehiakidea garai-
tzea lortu zuen, baina ez zuten

zorte bera izan Diego Olmo eta
Haritz Garrok.

Garaipen bi lortu zituzten 2. eta
3. mailan dabiltzan Edu Olabe eta
Mikel Baenak. Kadete mailan, be-
rriz, 4 orduko partida baten ostean
Julen Garrok galdu egin zuen bere
neurketa, baina Mikel Baenak, be-
re aldetik, ez zuen arazorik izan
berea irabazteko.

Arana finkoa Gipuzkoako txapelketan

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa,, 44

GGuuttxxiieenneezz EEiibbaarrkkoo zzaalleettuueenn bboosstt aauuttoobbuuss jjooaannggoo
ddiirraa bbiihhaarr AAnnooeettaarraa..



...eta kitto!/2008-XI-7

19
elkarrizketA

-- PPaattxxii eettaa KKoonnppaanniiaakk EEuuss--
kkaall HHeerrrriikkoo jjeennddee gguuzzttiiaa
ddaannttzzaann jjaarrttzzeekkoo aabbiilleezziiaa
dduueellaa eessaatteenn ddaa.. NNoollaa lloorr--
ttzzeenn dduuzzuuee mmiirraarrii hhoorrii??

(Barreak) Horretan ez da-
go trukorik, ez miraririk. For-
makuntza bat behar da. Es-
koletan klaseak ematean,
adibidez, 40 minututan zehar
20 haur ezberdinei plazerra
eman behar diezu, eta horre-
la ikasten da, hor izan da for-
makuntza, hori zen benetan
zaila. Orain, plazan, horrela-
ko festetan jendea prest da
mugitzeko, beraz, berehala
hasten da jendea dantzan. Ez
dago sekreturik.
-- EEnnttzzuunnaa ddaa eeuusskkaalldduunnaakk
ppiixxkkaa bbaatt ‘‘ggaattzzggaabbeeaakk’’ eeddoo
‘‘hhoottzzaakk’’ ggaarreellaa..

Zer esaten den eta nolako-
ak garen ez da berdina. Hala

ere, egia da entzuten dela
orain dela 20 bat urte kaleji-
retan herriko plazak bete egi-
ten zirela, denak eskuak har-
tuta eta abar, eta Akelarreko
taldekide batzuk esan didate
azken urteotan gero eta jen-
de gutxiago animatzen dela.
Bestetik, orain Iparraldean
bertsolari txapelketa ari da
ospatzen, eta han ikusi dai-
tezke batzuk abesten, beste
batzuk dantzan, ‘kanutoa’
erretzen eta eserita asko (ba-
rreak). Esan nahi dut, beti
jende guztia gauza bera egi-
ten egon behar ez dela.
-- EEzzbbeerrddiinnttaassuunn aasskkoo ddaaggoo
IIppaarrrraallddee eettaa HHeeggoo EEuusskkaall
HHeerrrriikkoo jjeennddeeaarreenn aarrtteeaann
ddaannttzzaa kkoonnttuueettaann??

Bai, noski. Baina ezberdin-
tasunak daude, baita ere, kos-
tako baten eta zuberotar ba-

ten artean, baita Goierri edo
Bizkaiko herri handien artean
ere. Bestetik, kontuan hartu
behar da nolako festa ospa-
tzen den. Horrela, Eibarren
‘…eta kitto!’-k antolatu duen
jaia plazer bat da niretzako,
herri-bazkaria, batez ere baz-
kariaren ondoren datorrena.
Jendea pare bat patxaran eda-
tean dantzan jartzen da bere-
hala (barreak). Oso gustokoak
ditut horrelako jaiak.
-- GGeerrttaattuu zzaaiizzuu iinnooiizz ppuubbllii--
kkooaa ggeellddii--ggeellddii ggeerraattzzeeaa??

(Pentsakor) 2-3 aldiz gerta-
tu zait 10 urtean, baina ez

daukat horren beldurrik. Bes-
tetik, Bilbo eta Donostiako
festetan milaka pertsonen au-
rrean aritu banaiz ere, nahia-
go dut herriko auzoetan ari-
tzea. Zentzu horretan, esan
behar dut auzoetako jaiak hil-
tzen ari direla. Musikarien eta
gure prezioak gora doaz, eta
gazteak ez dira berdin mugi-
tzen. Beste jai batzuk sortu
dira, beste mugimendu ba-
tzuk, eta horrela da.
-- JJaaiirriikk jjaaii zzaabbiillttzzaattee.. UUrrtteeaann
zzeehhaarr zzeennbbaatt eemmaannaallddii eess--
kkaaiinnttzzeenn ddiittuuzzuuee??

90 bat.

“Pozgarria da niretzat ...eta kitto!-ren 
Bazkideen Jaixan aritzea”

Bazkide Jaixa ospatuko du ‘…eta kitto!’-k azaroaren
22an Armeria Eskolan. Bertan, Patxi eta Konpaniak 
ipiniko dute giroa bazkalostean, bildutako guztiak 
aulkietatik altxarazi eta dantzan ipiniz. Patxi Perez Alaitz
Telletxea, Zeze Miège, Jean-Michel Béréau, Beñar 
Zozaya eta Jean-Lou Corrihons musikariekin batera, 
ospakizun hau ahaztezina izan dadin ahaleginduko da.

PPaattxxii PPeerreezzeenn ttaallddeeaa SSeennppeerreenn eeggiinnddaakkoo jjaaiiaallddii bbaatteeaann..
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-- DDeennaakk EEuusskkaall HHeerrrriiaann??
Ez, Europan zehar ere ba-

nabil, beti esaten dut baietz,
baina gehienak Euskal He-
rrian.
-- AAuurrrreettiikk EEiibbaarrrreenn iizzaannaakk
zzaarreettee??

Niretzako Eibar istorio za-
har-zaharra da. Orain dela ur-

te bitik han izaten gara
maiatzean Kezka Dan-
tza Taldeak antolatzen
duen emanaldi batean.
Eurekin aspaldidanik
ditut harremanak gai-
nera. Bestetik, ni eus-
kaldun berria naiz, due-

la 15 urte ikasi nuen euskera,
eta Hegoaldeko dantzariekin
izan nituen lehen mintzaldiak
Kezkakoekin izan nituen. Or-
duan, euskaldun berri baten-
tzako pozgarria da ‘…eta ki-
tto!’ Euskara Elkartearen jaian
aritzea.
-- NNoollaakkooaa iizzaannggoo ddaa ‘‘……eettaa

kkiittttoo!!’’--rreenn bbaazzkkiiddeeeenn ffeess--
ttaann eesskkaaiinniikkoo dduuzzuunn eemmaa--
nnaallddiiaa??

Bazkalostean 4 orduz
dantzan aritzeko asmoa

daukat. Kontuan izan behar
da, bestetik, dantza jaialdi
guztiak ez direla berdinak,
dantzariak ezberdinak bai-
tira. Edozein jaialdi sorpre-
sa bat da aurretik musika-
rientzat eta niretzat, eta ez
dugu egitarau bat idazten
sekula. Hari bat bada, baina
beti daude ezustekoak.
-- EEttaa ddaannttzzaann eezz ddaakkiitteenneekk,,
zzeerr??

Nik ikusten badut jendea
dantzan oso ondo molda-
tzen ez dela, dantza errez-
errezak egiten ditut.
--HHiillaarreenn 2222rraa aarrttee,, bbeerraazz..
Horrela da, izan untsa!“P
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NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioarte-
tik egiten dira trasladoak 

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

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

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

BB aa zz kk ii dd ee ee nn  JJ aa ii xx aa
Historian lehenengo aldiz, ‘…eta kitto!’-k Bazkideen Jaixa
egingo du. Egun berezi hau azaroaren 22an ospatuko da
Armeria Eskolan 13.00etatik aurrera eta hainbat ekintza
antolatu dira haur, gazte eta helduek egun paregabea pasa
dezaten. Horrela, erakusketa, piskolabisa, umeendako
pailazoak, mus txapelketa, futbolin txapelketa, puzgarriak,
trikitilariak, bazkaria, eta Patxi eta Konpania egongo dira.
Sarreren prezioa 20 eurokoa da nagusiendako
eta 15 eurokoa umeendako, eta hilaren 17a baino
leheneago eskuratu behar dira. BAZKIDE, ANIMATU
ETA LAGUNAK BE EKARRI!

-- ZZeeiinn ddaa PPaattxxii PPeerreezz??
Dantzaria naiz. Duela hamar urte Europan zehar ibili naiz euskal dantzak irakasten eta
han kanpoko dantzak ikusi ditut, ulertu dut fandangoa ez dela euskalduna, baizik eta
egun batean Euskal Herrira etorri zela bide ezberdinetatik. Ulertu dut gure festetan pu-
blikoak jan, edan eta baita dantzatzeko momentuak dituela, baina publikoak ez zekie-
la zer eta nola dantzatu. Gure arbaso, amoma eta aitxitxek bazeukaten dantza batzuk
(‘mexikana’, ‘polka’ edo ‘pasodoblea’ kasu), baina orain erromerietan ez dakigu zer
dantzatu.
-- ZZeellaann oossaattzzeenn ddaa PPaattxxii eettaa KKoonnppaanniiaa??
Duela 4 uda sortu genuen konpainia eta orain amaitzen da. Hiru talde ezberdinekin
izana naiz. Aurretik Tapia eta Leturiarekin aritu nintzen eta denbora berean ‘Batbiru’
taldearekin, ondoren etorri zen ‘Patxi eta Konpania’. Hala ere, Iparraldean badaude gu
bezalako 5-6 talde. Ongi dago hori, ez baita kontzertua, dantzaldia da eta jendeak
dantzarako laguntza behar du. Gainera, Euskal Herria txiki eta handia da aldi berean.
-- NNooiizz hhaassii zziinneenn ddaannttzzaann??
Txiki-txikitatik ibili izan naiz nire herriko dantza talde batean. Gero, 18 urterekin lan-
tegi handi batean sartu nintzen eta 1992an, nire maisua hil zenean, lana utzi, eta dan-
tza talde eta ikastoletan dantza irakasten hasi nintzen.

AAllaaiittzz eerree 
PPaattxxii eettaa 

KKoonnppaanniiaarreenn 
ppaarrttaaiiddeeaa ddaa..
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Udal Zeramika Eskolako-
ek, urteroko moduan,
Raku zeramika erakus-

taldia egingo dute, Japonian
XVI. mendean te infusioaren
errituaren inguruan sortutako
zeramika lantzeko teknika eza-
gutzera emateko asmoarekin.
Udal Zeramika Eskolako ikasle
eta irakasleek Portaleko atzeko
aldean, Eulogio Garate kalean
egingo dute erakustaldia bihar,
10.00etatik 14.00etara. Tekni-
ka berezi eta ikusgarria da Ra-
ku-a, tenperatura aldaketa han-
diduna. Piezak 1.000 graduta-

rainoko tenperaturan egosten
dira, labe berezi batean eta, ja-
rraian, zerrautsetan edo belar

lehorretan sartzen dituzte, ten-
peratura kolpean jaisteko eta,
amaitzeko, uretan sartzen dira.

Zeramika erakustaldia bihar goizean

Azarorako hiru kultur-eki-
taldi antolatu dituzte
Monteka tabernan (Erre-

katxu). Domekan, hilak 9, Napo-
ka Iria taldeak kontzertua eman-
go du, 20.00etatik aurrera. Hila-
ren 13an, berriz, Askapenako bri-
gadistek aurten Mexikoko briga-
dekin izandako esperientziaren berri emango dute,
20.00etan hasiko den hitzaldian. Eta azaroaren 20an, berriz, ‘Hustu arte’, Itoizekiko solidarioen az-
ken bideoaren proiekzioa egingo da. Ekitaldi guztietara sarrera librea eta doan izango da.

Laburrak
OOHHOORREEZZKKOO KKOOFFRRAADDEEAAKK

Urteroko moduan, San Andres
jaien inguruan ekitaldi berezia
egingo dute Eibarko Bakillaua-
ren Kofradixa-koek. Azaroaren
23an ospatuko da Bakillauaren
Kofradixako XV. Kapitulua:
11.30xetan beste herrietatik
etorritako kofradeei ongieto-
rria emango diete eta, eguer-
dian Untzagan egingo den ba-
kailao-lehiaketara abiatu aurre-
tik, aurtengo ohorezko kofra-
deen zin-egiteko ekitaldia os-
patuko dute, Goruntz abesba-
tzak lagunduta. Aurten Oho-
rezko Kofrade izendatuko di-
tuzten eibartar ezagunak Ana
Ramos kazetaria, Antxon Nar-
baiza euskaltzalea eta Kezka
Dantza Taldea izango dira. 

GGUUIILLAABBEERRTT--EENN AARRGGAAZZKKIIAAKK

Mateo Guilabert Lopetegik ar-
gazki erakusketa inauguratu
zuen atzo Untzaga jubilatu
etxean. Hilaren 30era arte
ikusgai izango den erakusketa
astelehenetik barixakura bisi-
tatu daiteke, 19.00etatik
21.00etara.

NNAARRRRUUZZKKOO ZZEEZZEENN SSAARRIIAAKK

Antzez Artikulu eta Gidoien-
tzat XXIV. Narruzko Zezen
Lehiaketa martxan dago. 25
urtetik beherakoek har deza-
kete parte, artikuluak zein gi-
doiak aurkeztuta, eta adinaren
araberako hainbat maila berei-
ziko dira. Euskeraz eta gazte-
leraz aurkeztu daitezke lanok,
otsailaren 2ra arte. Lanak en-
tregatzeko edo informazioa
eskatzeko zuzenean Hezkun-
tza Esparruko Egoitza Zentrura
joan edo 943254465 telefono
zenbakira deitu daiteke.
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Gaur, 20.30etan, Maskarada taldeak ‘Ohean’ an-
tzezlana taularatuko du Coliseoan. Carlos Pane-
rak zuzendutako lana ‘En la cama’ arrakastatsua-

ren euskarazko bertsioa da eta Unai Elorriagak egin ditu
testuaren egokitzapena eta itzulpena. Sarrerak 7 euro
balio du. Eta bihar, berriz, umeendako propio prestatu-
tako ikuskizuna eskainiko du Ultramarinos de Lucas tal-
deak: ‘Las aventuras de Huckleberry Finn’. Sarrerak 4
euro balio du eta ikuskizuna 18.00etan  hasiko da.

Antzerkia Coliseoan gaur eta bihar

UUllttrraammaarriinnooss ddee LLuuccaass--eenn llaannaa..

Kultur eskaintza Montekan

NNaappookkaa IIrriiaa ttaallddeeaa..

Azaroaren 15ean, 19.30etan Coliseoan eskainiko
duen ikuskizun bereziarekin ospatuko du bere
sorreraren 50. urteurrena Kezka dantza taldeak.

‘Saria bete dantza’ izeneko emanaldian, Kezkako dan-
tzariekin batera Donostiako Argia, Galdakaoko Andra
Mari, Iruñeko Duguna, Añorgako Arkaitz eta Elgoibarko
Haritz taldeetakoek jardungo dute. Zuberoako dantzak,
Arratiako jota ikusgarriak, Otsagabiako makila-dantzak,
Durangaldeko dantzari-dantza, Gipuzkoako dantzak eta
Arrateko ezpata-dantzak ikusteko aukera paregabea es-
kainiko duten ikuskizunerako sarrerak 5 euro balio du
eta dagoeneko salgai daude.

Abenduaren 3a Euskararen
Eguna dela-eta, ekitaldi be-
rezia antolatu du Eibarko

Euskalgintzak, “euskaraz bizitzeko
dugun eskubidea aldarrikatzeko”.
Ekitaldian euskararen erabileraren al-
deko mezuak idatzi eta paperez bil-
dutako kutxetan pegatuko ditu jen-
deak eta, ondoren, kutxa guztiekin

euskararen aldeko dorrea osatuko
dute Untzagan. Jakina, ahalik eta me-
zu gehien batzeko, herritar guztien
laguntza ezinbestekoa izango da eta
ekitaldian parte hartzera gonbidatu
nahi dute jendea. Egunaren inguruko
aurkezpen zehatzagoa azaroaren
20an egingo da, 19.30etan Arrate
Kultur Elkarteko bilera gelan.

Euskararen Eguna

Kezkaren 50 urteak 
ospatzeko



Lambretta Klubak antolatu duen Los Secre-
tos taldearen emanaldirako sarrerak dagoe-
neko salgai daude honako tokietan: Eiba-

rren, Birjiñape, Tupi-Azpi, Trinkete, Arno, Terraza
eta Caserio tabernetan, Ayerbe liburudendan eta
Armeria Eskolan (bakarrik Armeria Eskolako Ikas-
le Ohien elkarteko eta Lambretta Klubeko bazki-
deentzat); Ermuan, Xagua tabernan; Elgoibarren,
Lanbroa eta Kaia tabernetan; Durangon, Horse ta-
bernan; eta Donostian, La Bretxa Gong diska-
dendan. Sarrera aurretik erosita 20 euro ordaindu

beharko da (lehiatilan 24 euro). Kontzertua Aste-
lena frontoian izango da, hilaren 28an, 23.30etan
(ateak 22.00etan zabalduko dituzte).

...eta kitto!/2008-XI-7
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Hilaren azken egunerako dezente falta bada
ere, sanandresen inguruan antolatutako
hainbat ekitalditan parte hartu ahal izateko

izen-emateak zabalik daude dagoeneko: Bakillaua-
ren Kofradixiak hilaren 16rako antolatu du herriko
ikastetxeetako ikasleen arteko bakai-
lao lehiaketa. Aurten bosgarrenez
egingo den lehiaketa 11.00etan hasi-
ko da eta maila bi bereiziko dira, 12-
14 urte bitartekoa bata eta 14-16 ur-
te bitartekoa bestea. Ikastetxe bakoi-
tzetik 3 bikote aurkeztu daitezke eta
antolatzaileek 18 bat bikotek parte
hartzea espero dute. Parte hartzaileek

bakailaoa pil-pil erara prestatu beharko dute; osa-
gaiak antolatzaileek emango dizkiete (azaroaren
13an, 20.00etan Arrate Kultur Elkartean) eta gai-
nontzekoa eurek eraman beharko dute. Antolatzai-
leekin harremanetan ipintzeko 943202045 (Cristi-

na Azpiri) edo 943700469/619674237 (Je-
sus Mª Murua) zenbakietara deitu behar da.

Bestalde, Udalak antolatutako XVI. Bakailao
Txapelketa hilaren 23an izango da eta parte
hartu nahi duten bikoteek azaroaren 14ra ar-
te (14.00ak arte) eman dezakete izena, Pego-
ran. Bestelako argibideak ere han emango
dizkiete. Azokan postua ipintzeko eskaerak,
berriz, azaroaren 12ra arte onartuko dituzte.

Sanandresetarako motorrak berotzen

Bihar, 20.30etan, kontzertua eskainiko dute Go-
runtz abesbatzakoek Zarauzko antonianoen
(frantziskotarren) elizan, Zarautz abesbatzak

egindako gonbidapenari erantzunez eta Santa Zezilia-
ren programazioaren barruan. Datorren urtean eibar-
tarrek Zarautz Abesbatzari gurean abesteko gonbida-
pena egingo diola aurreratu digute. Bestalde, irailaren
28an Kantabrian, Santa Maria de Bareyo kolegiatan
(argazkian) emanaldia eskaini zuten Goruntzekoek
eta, udazken-neguko programazioa osatzeko eta San
Andres jaien barruan, Bakillauaren Kofradixiak antola-
tutako XV. Edizioko ekitaldian abestuko dute.

Goruntzekoen emanaldia Zarautzen

Gabonetako menu go-
zoa egiten ikasteko
ikastaroa antolatu du

...eta kitto! Euskara Elkarteak
datorren azaroaren 26rako. Je-
sus Artola sukaldariaren gidari-
tzapean ketuak, legatza itsas-
kiekin, barraskiloak eta intxaur
saltsa nola egin ikasteko aukera
izango da. Izena emateko epea
datorren astelehenean hasi

(azaroak 10) eta 19an amaituko
da (...eta kitto!-n, 943200918).

Matrikulak 5 euro balio du
(bazkide eta Berbalagunentzat
doan) eta plaza mugatuak dira.

Bestalde, Berbetan mintza-
praktika taldeek hasi dute ikas-
turtea. Astean behin elkartzen
dira, ordubetez, euskeraz ber-
ba egiteko. Aurten, goizez ere
taldeak osatzeko aukera dago
gainera. Izena emateko, deitu
943200918 telefonora.

Sukaldaritza ikastaroa Artolaren eskutik

Los Secretos-en kontzerturako 
sarrerak salgai

Haundixa zaranian zer izan
nahi dozu? Umiak beteri-
narixo, margolari, irakas-

le... .izan nahi dabela erantzun-
go detsu eta gaiñera galdetzen
detsazun bakotxian zeozer ez-
berdiña esango detsu: eskolan
gustau jakon zeozer landu da-
belako, gai batek beste batek
baiño gehixago erakartzen de-
tsalako. Klasian aspertzia ala ez,
ez dago hainbeste lotzen irakas-
lian gaitasunakin. Umiek, gaz-
tiek, ez detse irakasliari paper
esaguratsurik emoten. Rolak
oso definiduta dagoz; ikaslia
ikaslia da, eta irakaslia irakasle.
Gitxitan ipiniko da irakasliaren
azalian eta gitxitan pentsauko
dau, gaia aspergarri izatetik era-
kargarri izatera pasatzeko ira-
kasliak badakala beran papera.  

Hazten zoiazela aldatu egi-
tten da kontua. Ikasten dozuna
zuk aukeratu dozu (unibertsida-
dian, lanbide heziketan edo
etenbako prestakuntzan). Ira-
kasle batengan, bere ibilbidia
eta jakiturixiaz gain, jakiturixa
hau trasmititzeko dakan gaita-
suna da baloratzen hasten zara-
na.  Esku artian dakana, dakixan
hori, aurrian dakanari zelan tras-
mitidu. Unibersidadian ehun
pertsona egoten giñan gelan.
Parte-hartzia ez zan sustatzen
eta entzundakuakin geratzen gi-
ñan gu; materixia buruz ikasten.
Ta buruz ikasittakua ahaztu egi-
tten da! Garrantzitsua da, zelan
trasmititzen dan, ze baliabide
erabiltzen diran eta garrantzi-
tsua da baitta be aurrian zer da-
kazun neurtzia: ez da bardina 15
pertsonari edo 100 pertsonari
klasia emotia eta hor egokitzeko
gaitasuna sartzen da  jokuan,
gauza bardina erakusteko modu
ezberdinak darelako. 

Gustora hartuko nittuan nik
adibide praktikuak. Azken fi-
ñian, adibide tontuenekin eta
praktikuenekin gelditzen da
norbera. Orduan jakiten dau le-
hen ume izandakuak beterinari-
xo, margolari, irakasle... izatia
zer izango dan benetan.

Irakasliak

AAnnee SSaarraassuuaa
((UUEEUUKKOO IIDDAAZZKKAARRII NNAAGGUUSSIIAA))



-- ‘‘EExxppeerriimmeennttaannddoo lloo ppaarraa--
nnoorrmmaall’’ iizzeennbbuurruuppeeaann hhiittzzaall--
ddiiaa eesskkaaiinniikkoo dduuzzuu PPoorrttaalleeaann..
NNoollaa eessppeerriimmeennttaattuukkoo dduuzzuu
ppaarraannoorrmmaall hhoorrii??

Nire ideia da, bertara joaten
den publikoak azalpenik izan-
go ez duten gauzak esperi-
menta ditzala. Gauzak esperi-
mentatuko ditugu, erantzuten
saiatuko garen galderak plan-
teatuko ditugu, eta ikusiko du-
gu erantzun logikoa duten ala
ez. Ikusiko dugu zein puntuta-
raino zerbait sudurren aurretik
pasatuko zaigun eta ez garen
konturatuko, jendea nola hilda-
koekin kontaktuan jartzen den,
kamera izkutuarekin grabatuta-
ko espiritismo saio bat, telebis-
ta platoan egindako espiritis-
mo saio bat, ea gauzak asma-
tzeko gai garen, eta abar. Az-
tertuko duguna ez da dagoen
guztia, ezin baitugu plater he-
galaria Portalera eraman, baina
jendeak gai hauen gainean di-
tuen zalantzez berba egiteko
aukera egongo da. Bestetik,
seguru nago jendeak tranpa
egiten dudala esango duela,
baina ez da horrela izango, era-
kutsiko dut zergaitik eta jendea
harritu egingo da.
-- JJeennddeeaakk bbeerree ddaattuuaakk eemmaa--
tteekkoo eesskkaaiinnttzzaa zzaabbaalldduu dduuzzuu
gguuttuunn aassttrraall bbaatt oossaattzzeekkoo..

Bai. Datu horiek astrologo
bati emango dizkiot honek gu-
tun astral bat egin dezan. Jen-
deak gutun hori pribatuan ira-
kurri eta nik nahi izango dut ea
1etik 10era zenbatean asmatu
duen astrologoak. Horrela, iku-
siko dugu ea astrologo bat as-
matzeko gai den pertsona ho-
riek ezagutu gabe.

-- JJeennddeeaarreenn mmiittoo eettaa ssiinneess--
mmeenn aasskkoo eerroorriikkoo ddiirraa hhiittzzaall--
ddii hhoonneettaann??

Ez dakit. Denok dauzkagu
mito eta sinesmen asko, ezja-
kintasunean oinarritzen dire-
nak. Kontua da sinesmen ho-
riek benetako gertakizunetan
oinarritzen diren edo ez galde-
tu behar diogula gure buruari.
Munduan gauza harrigarri asko
dago, adibidez, niretzat harri-
garria da gizakiak ilargiaren in-
guruan espaziontzi bat ipin-
tzea. Ez dakit hitzaldira doaze-
nek zein mito eta sinesmen
izango dituzten, baina ni kon-
formatuko nintzateke denak
kritikoki pentsatzeko jabetzea.
Ez da erosoa. Krisiarekin antze-
ra gertatzen da, politikariek la-
sai egoteko esaten baitigute,
baina guk jendea langabezian
geratzen dela ikusten dugu.
Beraz, politikarientzat jendeak
pentsamendu kritikoa izatea ez
da erosoa. Nire hitzaldiaren
helburua mundu paranormal
eta magikoa zertan datzan ja-
betzea da.
-- KKoonnttuu ppaarraannoorrmmaall hhoorriieekk
zzeerrggaattiikk ssoorrttzzeenn ddiirraa??

Denori gustatzen zaizkigu
gauza harrigarriak, kontu mis-
teriotsuak. Azalpenik ez duten
gauzak daudela esaten digute
eta, kontua da, ez digutela
azalpen hori eman. Beraz,
azalpenik ez duten gauzak
daude ala denak dira azaldu
gabeak? Hori argitzen saiatu-
ko naiz. Kontuan izan behar da
negozio handia dagoela ho-
rrelako gaien atzean, beraz,
ikusi behar dugu benetako
gauzak ala saltzen dizkiguten
gezur biribilak.

Azaroaren 18an, “ordu bat
edo hiru ordu laurdenetan”,
gertakari paranormalak
bizi, esperimentatu eta
sentitzeko aukera eskainiko
du Portalean Luis Alfonso
Gamez kazetariak 19.30-
etatik aurrera. Esperimentu
horiez gain, jendeak kontu
paranormalen gainean
dituen kezkez berba egiteko aukera egongo da.

LLUUIISS AALLFFOONNSSOO GGÁÁMMEEZZ,, KKAAZZEETTAARRIIAA::
““JJeennddeeaakk ttrraannppaa eeggiinn dduuddaallaa

eessaannggoo dduu,, sseegguurruu””
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AAsstteelleehheenneeaann GGaazzttaaiiññeerrrree oossppaattuukkoo ddaa gguurreeaann eettaa,, uurrtteerrookkoo mmoo--
dduuaann,, AAEEKK EEuusskkaalltteeggiiaakk,, UUddaallaarreenn llaagguunnttzzaarreekkiinn,, hheerrrrii aaffaarriiaa aann--
ttoollaattuu dduu AArrmmeerriiaa EEsskkoollaakkoo ffrroonnttooiiaann.. Afaldu aurretik, Ipuruako ta-
bernetan triki-poteoan ibiliko dira, 19.30etatik aurrera (Paloma ta-
bernatik hasita). Afaria 21.00etan hasiko da (norberak berea eraman
beharko du). Musika, berriz, Agirrebeña trikitilariek ipiniko dute.

AArrggaazzkkii lleehhiiaakkeettaann ssaarriittuuttaakkoo eettaa eeppaaiimmaahhaaiiaakk aauukkeerraattuuttaakkoo
bbeessttee hhaaiinnbbaatt aarrggaazzkkii aazzaarrooaarreenn 1166rraa aarrttee iikkuussggaaii iizzaannggoo ddiirraa
PPoorrttaalleeaann.. Aurreko barixakuan izan zen inaugurazio ekitaldian edi-
zio honetako irabazleek euren saria jaso zuten. Erakusketa martitze-
netik domekara bisitatu daiteke, 18.30etatik 20.30etara.

Gaztaiñerre astelehenean

AAss BBuurrggaass GGaalliizziiaakkoo EEttxxeekkooeekk FFeessttaa ddoo MMaaggoossttoo oossppaattuukkoo dduuttee
aasstteebbuurruuaann,, UUrrkkiizzuukkoo ppaarrkkeeaann:: zzaappaattuuaann 1188..3300eettaattiikk 2211..3300eettaarraa
ggaazzttaaiinnaa eerrrreeaakk eettaa RRiibbeeiirroo aarrddooaa ssaallttzzeenn eeggoonnggoo ddiirraa,, Galiziako
Etxeko gaita-taldearen musikak lagunduta eta domekan, berriz,
12.00etatik 13.00etara umeei gaztainak doan banatuko dizkiete eta
gainontzekoek, 15.00ak arte izango dute gaztainak eta Ribeiroa das-
tatzeko aukera.

...eta kitto!/2008-XI-7

`Festa do Magosto´ asteburuan

Indalezio Ojangurenen lanak Portalean
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EErrrruussiiaakkoo VVddoocchhnnoovveenniijjee hhaauurr--aabbeessbbaattzzaarreenn eemmaannaallddiiaarreekkiinn
aagguurrttuu zzeenn XXVVII.. MMuussiikkaallddiiaa ddoommeekkaann,, ddaattoorrrreenn uurrtteerraa aarrttee.. Tolo-
sako abesbatza lehiaketak munduko abesbatzik onenak elkartzen di-
tuela aprobetxatuta, taldeetako batzuk Eibarren entzuteko aukera
izaten da urtero, Udalak eta Hezkuntza Esparruak tolosarrekin egi-
ten duten elkarlanari esker.

Agur Musikaldiari
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GGaazzttaaiiññeerrrreekk bbaadduu 

eettoorrkkiizzuunniikk..
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Euskal Meteorologia Agentziatik

ATERRI
ZAPATUAN ez du euririk egingo eta egunean
zehar hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira.
Kostaldean zaparradaren bat botatzeko
arriskua badago. Haizeak hego-mendebaldeko
ukituarekin jotzen jarraituko du, eta egunez
tenperaturaren igoera ekarriko du.
DOMEKARAKO, berriz, laino gehiago
agertzea espero da, baina aterri jarraituko du.

eguraldia

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

Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

Agenda
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domeka
9

FFEESSTTAA DDOO MMAAGGOOSSTTOO
1122..0000//1155..0000..-- Gaztainak eta
Ribeiro ardoa salgai, Galizia-
ko Etxeko gaita-taldearen
musikak lagunduta. 12.00-
etatik 13.00etara gaztainak
doan umeentzat. Antolatzai-
lea: As Burgas Galiziako
Etxea. Urkizun.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako peliku-
la. Sarrera: 2’50 euro. Ama-
ña Kultur Elkartean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Napoka Iria. Monte-
ka tabernan.

AAzzaarrooaarreenn 1166rraa aarrttee

Juan Antonio Jiménezen lanen erakusketa. TTooppaalleekkuuaann..

I. Ojanguren XXI. Argazki Lehiaketako lanak. PPoorrttaalleeaann..

AAzzaarrooaarreenn 3300eerraa aarrttee

Jose Ignacio de Castroren argazkiak. KKlluubb DDeeppoorrttiibbooaann..

Bakarne Elejalderen `New-York´ argazkiak. EEll AAmmbbiiggúúnn..

Mateo Guilaberten `Amaneceres´. UUnnttzzaaggaa JJuubbiilleettxxeeaann..

Alberto Lukeren argazkiak. BBeeeerr HHoouussee--nn ((DDeeuussttuu))..

AAbbeenndduuaarreenn 1155eerraa aarrttee

`Euskal Festak: Eibar 1908´. AArrmmaaggiinnttzzaarreenn MMuusseeooaann..

eerraakkuusskkeettaakk

eguaztena
12

BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAAKK 1133 UURRTTEE
1177..0000..-- Kina berezia. Behe-
ko Tokia jubilatu etxean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1188..0000..-- ‘Erosketa seguruak
interneten’ (gazteleraz). Hiz-
laria: Carlos González Astiz.
Sarrera librea. CAN-en (Erre-
bal, 22an).

barixakua
7

UUNNTTZZAAGGAAKK 88 UURRTTEE
1177..3300..--..-- Moda desfilea. Un-
tzaga jubilatu etxean.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- ‘Ohean’ (Maskarada).
Sarrera: 7 euro. Coliseoan.

astelehena
10

UUNNTTZZAAGGAAKK 88 UURRTTEE
1188..0000..-- Gaztainerre. Gaztai-
nak doan, bazkideentzat. Un-
tzaga jubilatu etxean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- ‘Demokrazia birgai-
tzeko proposamenak’. Hizla-
ria: Patxi Meabe (Justizia eta
Bakea, Elizbarrutiko Idazkari-
tza Sozialerako Zuzendaria).
Portalean (ikastaro gelan, 3.
solairuan).

GGAAZZTTAAIINNEERRRREE
1199..3300..-- Kalejira eta txikite-
oa, trikitilariekin, Paloma ta-
bernatik hasita. 21.00.- He-
rri-afaria eta erromeria. Anto-
latzailea: AEK. Armeria Esko-
lako frontoian.

zapatua
8

ZZEERRAAMMIIKKAA
1100..0000//1144..0000..-- Raku, ekial-
deko zeramika-teknika eza-
gutzeko aukera, Udal Zerami-
ka Eskolaren eskutik. Eulo-
gio Garate kalean (Portalea-
ren atzeko aldean).

UUMMEEEENNDDAAKKOO AANNTTZZEERRKKIIAA
1188..0000..-- ‘Las aventuras de
Huckleberry Finn’ (Ultramari-
nos de Lucas). Sarrera: 4 eu-
ro. Coliseoan.

FFEESSTTAA DDOO MMAAGGOOSSTTOO
1188..3300//2211..3300..-- Gaztainak
eta Ribeiro ardoa salgai, Gali-
ziako Etxeko gaita-taldearen
musikak lagunduta. Antola-
tzailea: As Burgas Galiziako
Etxea. Urkizun.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- Goruntz abesbatza-
ren kontzertua, Zarautz abes-
batzak gonbidatuta. Antonia-
noen elizan (Zarautzen).

martitzena
11
IIKKAASSTTEENN

1100..0000..-- ‘Espainiako margola-
ritza’ ikastaroa, Ricardo Alda-
marekin. Portalean (Musika
Eskolako auditorioan).

BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAAKK 1133 UURRTTEE
1122..0000..-- Toka eta igel-toka
lehiaketa. 16.30.- Mus eta tu-
te txapelketa. Beheko Tokia
jubilatu etxean.

DDOOKKUUMMEENNTTAALLAA
2200..0000..-- ‘Nodoa eta Eibar’.
Eibar Euskadiko Filmategian
eta Espainiako Filmategian.
Aurkezlea: Pello Aldazabal
Euskadiko Filmategiko zu-
zendaria. Sarrera: Euro 2.
Coliseoan.

EEIIBBAARR ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘Cobardes’ (Zuz: J.
Corbacho, J. Cruz). Sarrera:
3’50 euro. Coliseoan.

eguena
13
IIKKAASSTTEENN

1100..0000..-- ‘Arte figuratiboak: es-
kultura eta margolaritza goti-
koa’ ikastaroa, Cristina Ayuso-
rekin. Helduen Irakaskuntza-
rako Zentruan (EPA-n, Isasin).
1199..3300..-- Kaleetan Kantuzera-
ko entsegua. San Andres eli-
zako lokaletan. 
1199..3300..-- ‘Rigoletto’ (Verdi)
operaren proiekzioa, DEO-
Len eskutik. Portalean.

BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAAKK 1133 UURRTTEE
1177..0000..-- Txokolate jana, opi-
lekin. Txotxongilo emanaldia,
Corrado Masaccirekin. Behe-
ko Tokia jubilatu etxean.

EEGGOO IIBBAARR ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
1177..3300 eettaa 2211..0000..-- ‘Intermis-
sion’ (Zuz: John Crowley).
Sarrera: Euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
2200..0000..-- ‘Mexikoko elkarta-
sun brigada 2008’, Askape-
nako brigadistekin. Monteka
tabernan.



hildakoak
- Filomena Ferreiro Andrés.

73 urte. 2008-X-31.
- Aurora García.                               ..

78 urte. 2008-XI-4.
- Constantino Baroja Bernedo.

88 urte. 2008-XI-4.

...eta kitto!/2008-XI-7

farmaziak
7, barixakua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
8, zapatua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
9, domeka
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
10, astelehena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
11, martitzena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
12, eguaztena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
13, eguena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
14, barixakua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

agendA
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......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo

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

SSUUDDOOKKUUAA

3 2
1 2 6

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

Zorionak, LOREA Penedo 
Aiastui, gaur urtia betetzen
dozulako. Muxu bat 
famelixaren partez.

aauurrrreekkooaarreenn eemmaaiittzzaa

ddeennbboorraappaassaakk

SSaallggaaii

ANTZERKIA:
–– ‘‘OOhheeaann’’ (Maskarada).
Azaroak 7, 20.30etan.  
–– ‘‘LLaass aavveennttuurraass ddee
HHuucckklleebbeerrrryy FFiinnnn’’
(Ultramarinos de Lucas).
Azaroak 8, 18.00etan.

ZINEA:
–– ‘‘CCoobbaarrddeess’’..
Azaroak 11, 21.30etan.

DOKUMENTALA:
–– NNOODDOOaa eettaa EEiibbaarr..
Azaroak 13, 20.00etan.

DANTZA:
–– ‘‘SSaarriiaa bbeettee ddaannttzzaa’’
(Kezkak 50 urte).
Azaroak 15, 19.30etan. 

LLaasstteerr ssaallggaaii

MUSIKA:
–– SSaannttaa ZZeezziilliiaa..
Azaroak 21, 20.00etan.
–– XXIIII.. AArreettoo OOrrggaannoo
KKoonnttzzeerrttuuaa..
Azaroak 29, 19.30etan.

ZINEA:
–– ‘‘AAnntteess qquuee eell ddiiaabblloo sseeppaa
qquuee hhaass mmuueerrttoo’’..
Azaroak 11, 21.30etan.

ssaarrrreerreenn ssaallmmeennttaa
((CCoolliisseeoo))

jaiotakoak
-  Nahia Becana Casaña. 2008-X-24.
-  Maialen Barasa Sánchez. 2008-X-26.

zziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaazziinneemmaa

untzaga
“Quemar después de leer”

CIAtik bota berri dute Osborne Cox; bere lanari
buruzko liburua idaztea erabakiko du. Bain,
liburuaren lehenengo borradorea galdu egingo
du eta bikote batek aurkitu. Txantajea egiteko
aukera argia bikotearendako…

ZUZENDARIA: Joel Cohen
AKTOREAK: George Clooney,
Frances McDormand, John
Malkovich, Tilda Swinton..

coliseo
“Cobardes”

Mundu guztiak du beldurren bat. Gabik 
hamalau urte ditu eta ez du eskolara joan nahi,
Guilleren erruz. Guilleri aitak ematen dio 
beldurra, eta aitari berriz lana galtzeak beldur
handia ematen dio. Silveriok, berriz, ez dirudi
beldurrik duenik…

ZUZENDARIA: Jose Corbacho
AKTOREAK: Lluis Homar, 
Elvira Mínguez, Paz Padilla, 
Antonio de la Torre...

ego-ibar
“Intermission”

John-ek ez du bere buruan sinisten. 
Neskalagunarekin duen harremana lagatzea
pentsatu du, baina egiten duenean Deidree
lur jota geratu da. Egoera horrek euren 
bizitzan eta inguruan dauden guztiengan 
eragina izango du…

ZUZENDARIA: John Crowley
AKTOREAK: Colin Farrell, 
Kelly McDonald, Colm Meaney,
Shirley Henderson...

Zorionak, MAITE eta HARITZ Arana Oliveira, 
hareñegun urtia bete zenduezen-eta. 
Famelixaren partez.

Zorionak, ALAITZ Amesti, 
astelehenian urtebete egingo
dozulako. Muxu haundi bat 
guraso eta aititen partez.
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ii tt
tt oo l Gizona eskaintzen da kamarero, peoi

edo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile edo garbitzaile moduan eta na-
gusiak zaintzeko. Tel. 648-734243.
lNeska behar da interna moduan lan egi-
teko. Tel. 943-121455.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 943-530718 edo 646-048823.
l Neska eskaintzen da asteburuetan
umeak zaintzeko. Etxez-etxe. Orduka. Es-
perientzia. Tel. 677-763916.
l Neska eibartarra eskaintzen da arra-
tsaldez lan egiteko. Tel. 658-715978.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
676-622563 edo 638-338816.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera (12.00-15.00) nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 647-044031.
l Neska eskaintzen da asteburuetan edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
646-821678.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Interna. Tel. 659-639296.
l Sukaldaria behar da, esperientziarekin.
Tel. 943-206868.
l Neska eibartarra eskaintzen da goizez
umeak eskolara eramateko. Tel. 646-
369330.
l Neska eskaintzen da arratsaldez eta as-
teburuetan garbiketa lanetarako. Tel.
686-127137.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 650-034445.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lanetara-
ko. Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.
671-972733.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goize-
ko 09.30etara. Tel. 699-813826.
l Euskeraz ulertzen duen emakumea es-
kaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943-
202908.

ETXEBIZITZAK
l Eibarko erdialdean pisua salgai. 130 m2.
3 logela. Guztiz berriztua 2004an. Aukera
ezinhobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.
626-203838.
l Soraluzen pisua alokagai. 40 m2. Logela,
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Be-
rogailu elektrikoa. Berriztuta. Tel. 639-
178629.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m2.
Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,
adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943-
204117.
l Altzolan pisua salgai. 3 logela, sukaldea,
komuna eta despentsa. 108.000 euro,
adostekoak. Tel. 680-707639.
l Eibarko erdialdean logela alokagai lagun
batendako. Tel. 628-789789 edo 943-
254600.
l Legarre-Gain kalean pisua salgai. Logela
bi, sukalde-egongela eta komuna. Guztiz
berriztua. Eguzkitsua. 150.000 euro. Or-
daintzeko erraztasunak. Tel. 665-728504.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653-
733357.

SALEROSKETAK
l Errepide motorrean ibiltzeko praka be-
rria eta kazadora salgai. XL tailakoak. Tel.
627-466571. 
l Hozkailua salgai. 1’43 m altuerakoa.
Urte bikoa. 140 euro. Tel. 686-834759. 
l Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurri-
koa. Dura Ace taldearekin. Euskaltelen
erreplika. 1.700 euro. Tel. 656-768944. 
l Bigarren eskuko hozkailua eta plaza bi-
ko sofa salgai. 100 euro. Tel. 649-100185.
Pili. 
l Sofa bi (2 eta 3 plazakoak) salgai. Urdi-
nak. Tel. 645-007388. 
l Yamaha PSR-E403 teklatua salgai. Ma-
haiarekin. Berria. Tel. 605-702294. 
l Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 mar-
kakoa. Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.
658-757851. 
l Autorako irratia salgai. Kenwood mar-
kakoa. 4x35 watioko potentzia + sei CD-
rendako kargadorea. 50 euro. Tel. 638-
120339.

Iragarkiak ipintzeko: 
943-200918 (Marisol).

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen 
eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako 

PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. 

Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

AUTOAK
l Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.
138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.
2.000 euro. Tel. 685-757948.
l Prestatutako furgoneta salgai. Ohe bi,
sukaldea, elektrizitatea, berogailua, por-
taeskia eta portabizikleta. Tel. 653-
745722.
l Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.
2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.
28.500 euro. Tel. 677-004742.

LOKALAK
l Abontzan garaje itxia alokagai. Tel.
615-712216.
l Barakaldo kalean (Electrociclos eraiki-
nean) garajea eta trasteroa alokagai. Tel.
616-811066.
l Garaje itxia salgai Ipuruako dorreetan.
Tel. 943-120186 edo 649-165576.

l Pelota eskolarako laguntzailea behar
da. Ordutegia: 17.00-19.00. Tel. 661-
700433.
l Neska behar da goizez euskarazko kla-
se partikularrak emateko (astean hiru-
tan). Tel. 943-208282.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko etxean edo ospitalean. Tel.
679-351176 edo 943-751358.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 636-
049090.
l Eibarko akademian ingelesezko irakas-
lea behar da. Tel. 605-716717.
l Neska eskaintzen da etxeetako iturgin-
tza lanetarako. Tel. 647-155908.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
659-080186.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-724168.
l Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 671-139035.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanak edo kamarera moduan lan
egiteko. Tel. 617-056828.
l Neska eskaintzen da nagusiak eta ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Inter-
na. Tel. 669-966611.
l Laurel & Hardyn kamarera behar da. Ku-
rrikuluma aurkeztu bertan (Untzaga, 11).
l Emakumea eskaintzen da goizez nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-435056.
l Kamarera/o behar da Maixa tabernan.
Tel. 605-908924.
l Saltzailea behar da dendan jornada er-
dirako. Interesatuek laga kurrikuluma Ze-
ro dendan (Estaziño, 10). Tel. 943-
700362.
l Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 696-770480.
l Pertsona bat eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 690-783065.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da astelehenetik
ostiralera kamarera moduan eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 659-842752.

LANA
l Eibarko neska gazte euskaldun batek
jatetxe, taberna edo dendan lan egingo
luke. Autoarekin. Tel. 667-645455.
lNeska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(gauez) eta umeak zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako (arratsaldez). Tel. 671-
972733.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
672-076852.
l Neska eskaintzen da orduka edozein la-
nerako. Tel. 617-942407.
l Guridi tabernarako (Eibar Rugbi Taldea)
kamareroak behar dira. Tel. 605-717493.
l Emakumea eskaintzen da goizez garbi-
keta lanetarako. Tel. 634-929750.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketetarako. Tel. 699-
609190.
l Kamarera/o behar da. Tel. 619-434746
edo 943-821341.
l Neska eskaintzen da orduka bulego la-
netarako. Tel. 696-763735.
lGizona eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 666-771151.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 666-771151. 

...eta kitto!/2008-XI-7

BESTELAKOAK
l Gosmin CX-Vista markako GPS-a galdu
da urriaren 25ean Ibarkurutze inguruan.
Informazio pertsonala du. Tel. 649-
867296.





SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


