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EIBARKO
UDALA

ERLA.- Erle. “Erla bakar hori, lorarik lora hor dozu eztigeixa batzen etxeko
pillarako”.
ERLAUNTZI.- Gaztelerazko ‘ c o l m e n a ’. “Erlia daukagu alde honetatik,
ikusgarrizko abauak gaiñezka dirala”.
ERLA-TXORTA.- Erlekume. Gaztelerazko ‘ e n j a m b r e ’. “Erla-txortia geldittu
zan haritz adar baten, toki barri billa ziranak berriz agertu arte”.

ESKUTITZAK

ZORI ONAK!

Zorionak bene-benetan ...eta kitto! Euskara Elkarteko eta aldizkariko langile eta kolaboratzaileei. Asteon jaso duzue Eusko Jaurlaritzaren Ukan saria, zuen
eguneroko beharrean berrikuntza etengabe bilatzeagatik. Bilatu eta baita aurkitu ere! Garai berrietara
egokitzeko gaitasuna erakutsi du lantaldeak eta etorkizuneko desafioak gainditzeko ere prest zaudetela
agerian utzi duzue azken urteotako ibilbideari erre-

paratuz gero. Berrikuntza egoera berriei egokitzeko
gaitasuna da, etenik gabeko hobekuntza. Baina baita zailtasunei era desberdin eta originalean erantzuteko ahalmena ere. Euskarak eta euskal kulturak garai zailak bizi izan ditu eta bizi ditu, eta horrexegatik
dira beharrezkoak ...eta kitto! bezalako egitasmoak.
Segi aurrera lanean!
Iker Aranberri Sarasua

SEKULAKO GEZURRA

Komunikabide batean Eibarko alkatea pozarren
agertzen zen, “aurrekontua onartzerako orduan lortutako adostasun haundiarengatik”; eta gogorarazten zuen Ezker Batua-Aralarrekin negoziatzen jarraitzen zutela koalizio horrek aurkeztutako zuzenketak
sartzeko helburuarekin. Hori sekulako gezurra da.
Legealdi honetan Eibarko udal-funtzionamendua
zein den argi dago: PSE-k aulkiak jarri eta partiturak
eta instrumentuak banatzen ditu, eta Gobernu Batzordeko gainontzeko alderdiek (eta besteren batek)
eseri eta PSEren batutaren gidaritzapean jotzen dute. Horregatik du, hain zuzen, gehiengo absolutua.
Ezker Batua-Aralar koalizioak 2009. urte zailarekin
bat zetozen 8 zuzenketa partzial aurkeztu zituen. Partida ekonomiko nahikoak izan behar ditugu, kanporatze, ERE etabarren ondorioz egongo diren laguntza
eskaerak ailegatzen direnerako. Sozialista jaun/andereak, Eibarren ere gertatzen ari delako! Arartekoak be-

rak ere, ohartarazi digu horretaz. Baina ezer gutxi espero dezakegu krisi ekonomikoa hasi zenean agerian
zegoena ukatu egiten zuten horiengandik.
Izan dugun hartu-eman bakarra bilera bat izan da,
eta bertan, Gobernu Batzordeko ordezkariek esan
ziguten ez zutela Ezker Batua-Aralak koalizioak aurkeztutako zuzenketa bat ere onartzen. Horretarako
nahikoa zen telefono dei bat.
Ezin dugu ahaztu koalizioak, iazko urriaren 30ean,
horrela nahi zuenarentzat udal-zergen ordainketa zatikatua eskatu zuela. Horretarako, aurrekontuekin batera
onartzen den zerga-araua aldatzea eskatu genuen. Koalizioak garaiz sartu zuen eskaera hori, sasoi zail honetan abian jarri ahal izateko, baina ez da ezer egin. Egin
dituzten komentarioengatik argi dago proposamena begiratu ere ez dutela egin. Horixe da Udaleko Gobernu
Batzordeak erakusten digun “talantea”.
Ezker Batua - Aralar koalizioa

“Lance Armstrongek beste guztiek pasatzen dituzten kontrol berberak pasatu beharko lituzke;
ea indarra egin eta horretara behartzen duten.
Gure sasoian ez zegoen `biberoirik´; ni, behintzat, karajillo batekin konpontzen nintzen. Baziren, orduan ere, txanpai-benjamina hartzen zutenak, almidoi eta azukrearekin. Baina, txarto
jausten bazitzaien, larri pasatzen zuten”
(Federico Martín Bahamontes, txirrindulari-ohia)

“Gizarteko gutxiengoek babes gehiago izaten
dute beti gehiengoek baino. Txikiak izan arren,
komunikabideetan duten ikaragarrizko eraginez
aparte, Estatuaren baliabideetatik asko eurenganatzen dituzte, gehiengoek jasotzen dituztenekin
konparatzen baditugu batez ere. Denoi barrutik
pasatzen zaiguna jakin baino, gutxi batzuei kanpotik pasatzen zaiena da dakiguna”
(Eduardo Punset, zientzialaria)

asteko

HEMEROTEKA

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
09/II/6 ...eta kitto!
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Erregistroan
euskaraz

EPAITEGIKO EUSKARA
Batzordeak aditzera eman
duenez, “erregistro liburuen
sistema informatizatua martxan jarri denetik, inskripzioak euskaraz ere egin daitezke Eibarko Epaitegiko Erregistro Zibilean. Aurrerantzean Erregistroan jaiotza, heriotza, ezkontza eta tutoretza inskripzioak euskaraz
egin ahal izango dira, ez ordea bake epaitegietan. Inskripzioak euskaraz egin
arren, aplikazio berrian egindako inskripzioen ziurtagiriak, euskaraz zein gaztelaniaz eskuratzeko aukera dago. Euskararen normalizaziorako bidean beste urrats
garrantzitsu bat dela iruditzen zaigu eta eskubide hori
erabiltzera gonbidatu nahi
ditugu herritarrak”.

Eduardo
Zubiaurre
Ohiturari jarraituta, Urkizurainoko ibilbidea egin zuen Sostoak santa-eskean. / EKHI BELAR

Sostoa abesbatza santa-eskean

EGUAZTENA SANTA AGEDA
bezpera izanik, ohiturari jarraituta Sostoa abesbatzak kalejira
egin zuen arratsaldean, koplak
abesten. El Corte Inglés parean
hasi eta hainbat kaletan ibili ziren, kalejira Urkizu aldean amaitzeko. Aurten, abesbatzaren sorreraren 25. urteurrena ospatzen
dutenez, entseguetara joan di-

ren hainbat koralista-ohi ere irten ziren, gaur egun abesbatzako kide direnekin batera. Sostoak eskerrak eman nahi dizkie
Edozer elkarte gastronomikokoei, kalejira amaitzean piskolabisa eman zietelako. Bestalde, kalejiran batutako dirua Aldatze
ikastetxeko Gobernuz Kanpoko
Erakundeari emango diote.

Demokrazia aztergai

ASTELEHENEAN JOKIN BILDARRATZ EUDELeko presidentea Portalean izango da, 19.00etan, demokrazia eta
partehartzearen inguruan berba egiten. Zehazkiago, herritarren parte hartzea aztertuko du, udal-arloko esperientzia
eta mugetatik abiatuta. Hitzaldi honekin agurtuko dituzte
Eibarko parrokiek, Elizbarrutiko Idazkaritza Sozialarekin
batera antolatutako jardunaldiak. Azaroaz geroztik eta
amaitzear dauden jardunaldien testuinguruan, hilean
behin demokraziaren inguruko hitzaldi bana eskaini dute:
lehenengoan Patxi Meabe izan zen hizlaria, abenduan eta
urtarrilean Jose Maria Setienek jardun du berbetan eta azken hizlaria, berriz, Jokin Bildarratz EUDELeko presidentea eta Tolosako alkatea izango da.

Debabarreneko txokoak ezagutzeko lehiaketa

DEBEGESAK, WWW.ONGIETORRI.ORG turismo-blogaren bitartez, lehiaketa antolatu du gure eskualdeko txokorik gogokoenak
zeintzuk diren jasotzeko asmoarekin. Parte hartzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkezteko aukera izango du, otsailaren 28ra arte (komunikazioa@debegesa.com helbidean). Proposamenak
duen edukiaren arabera, irabazteko aukerak aldatu egiten dira:
galderari erantzun soila ematen dion proposamenak zozketarako
puntu bakarra jasoko du; proposamena txokorik gustukoenaren argazki batekin bidaliz gero, berriz, puntu bi jasoko ditu partehartzaileak; eta txokorik gustukoena, zergatia, argazkia eta parte hartzailearen blogean ekimenaren berri emanez gero, ongietorri.org blogera lotura eginez, zozketarako hiru puntu jasoko dira. Parte hartzen duten guztien artean Elgoibarko Belaustegi jatetxean lagun birendako bazkaria zozketatuko da.

Intuizioa lagungarri

O

rain dela gutxi,
hitzaldiaren amaiera
egiteko gonbidatuta
nengoen ekitaldi batean,
mahaikideetako batek gai hau
aukeratu zuen hizpide bere
saiorako. Haren iritziz, biziko
ditugun sasoi aldakorretan
arrazonamendua bezain
baliotsua suertatuko zaigu
intuizioa eta, horregatik,
iruditzen zitzaion interesgarria
gaitasun horren ezaugarriak
ondo ezagutzea.
Ahalmen hori gizaki guztiok
ei dugu, erabateko egi bati
buruz dugun barne ahots
edo pertzepzioa. Baldintza jakin
batzuetan, gizakiok intuizioa
jartzen dugu arrazoibidearen
aurretik; esate baterako, azkar
aritu beharra dugunean,
ezkutuko arrisku batez
ohartzean, edota datu gutxi
batzuk izan arren, osotasuna
irudikatu behar dugunean.
Intuizioa lau modutan erabili
ohi da: psikikoki (izan
daitezkeen arriskuez
jabetzeko), emozionalki
(norbaitekiko erakarpena edo
errefusa azaltzeko), mentalki
(arazo intelektual bati bapateko
irtenbidea aurkitzeko)
eta espiritualki (errebelazio
kasuetan).
Beraz, nabariak dira
intuizioaren abantailak, bereziki
azterketa arrazionalaren bitartez
lortutako ondorioak
baieztatzeko edo arrazoibideak
izan ditzakeen akats eta mugak
azalarazteko. Hala ere,
intuizioaren arabera jarduteak
baditu bere arriskuak; askotan
antsietateak, norbere beldurrak
eta konfidantza ezak berehalako
erantzunak sortzen
dizkigutelako, intuizioarekin
baino gure aurreiritziekin
zerikusia dutenak.

...eta kitto! 09/II/6
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autuan
ALFAKOEN
MOBILIZAZIOAK
Alfa taldea osatzen duten enpresetako beharginek mobilizazioak deitu dituzte: Dinalot,
Mafisa, Torrekua, Gol eta Mikrofusioko langileak gaur
19.00etan Untzagatik irtengo
den manifestazioan parte hartzera deituta daude. Enpresak
planteatzen dituen ERE eta kaleratzeen aurkako protesta
izango da.
EAREN ARRETA
TELEFONOAK
Martxoaren 1ean Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak
izango direla eta, Eibarko Eusko Alkartasunak posta bidez
botoa eman nahi dutenentzat
telefono zenbaki bi ipini ditu:
615701981 eta 943708428
(Mertxe Garategatik galdetu).
GURASOENDAKO
HITZALDIAK
Udalak, Gurasoak Martxan
programaren barruan eta Guraso Elkarte eta ikastetxeen
lankidetzarekin, hitzaldiak antolatu ditu, gurasoentzat interesgarriak diren hainbat gai jorratzeko: martitzenean, arratsaldeko 18.30etan, Mogel
Isasi ikastetxean Lagunen garrantzia nerabezaroan: taldepresioa izenburuko hitzaldia
eskainiko da (euskeraz) eta
egun eta ordu berean, baina
San Andres ikastetxean, Gurasoendako diziplina izenburukoa (gaztelaniaz).

Eibar Factoring Astelenan hilaren 11tik 14ra arte

EGUAZTENEAN HASITA eta
hilaren 14ra arte Eibar Factoring beherapenen azoka egongo da martxan Astelena frontoian. Eibar Merkataritza Gune
Irekiak antolatutako azokak 5.
edizioa beteko du aurten eta
honako ordutegia izango du:
eguazten, eguen eta barixakuan, 10.00etatik 13.30etara
eta 17.00etatik 20.30etara eta
zapatuan, berriz, 11.00etatik
14.00etara eta 17.00etatik
20.00etara. Herriko 30 denda,
orotarikoak izango dira azokan.
Berritasunekin dator aurtengo edizioa: iazko moduan, azokara sartu ahal izateko euro bat
ordaindu beharko da (18 urtetik
beherakoentzat doan da), bai-

Udazken-neguko erropak merkeago erosteko aukera izango da Astelena frontoian. / LEIRE ITURBE

na sarrerarekin batera Txaltxa
Zelaiko parking-ean automobila ordu bi lagatzeko txartela
emango dute. Norbaitek denda
bakarrean 20 eurotik gorako

gastua eginez gero, sartzeagatik ordaindu duen euroa bueltatuko diote (baina parkingerako
txartela erabiltzeko eskubidea
galduko du).

Herriko zortzi kale asfaltatuko dituzte aurten

AURTEN 221.000 EURO erabiliko ditu Udalak, herriko zortzi
kale asfaltatzen: Legarre, Ego
Gain, Otaola-Torrekua, Bista
Eder, Arane, Matsaria, Urkizu

eta Murrategi asfaltatuko dituzte, denera 8.500 metro karratuko azalera. Urtero egiten dira
asfaltatu lanak, urteekin eta erabileraren erabileraz hondatuta-

ko kale zatiak berritzen joateko.
Toki bakoitzean egin beharreko
konponketak inguruak dituen
premien araberakoak izango dira. Dagoeneko aurreikusi dituzte kale bakoitzean egingo diren
beharren berezitasunak. Besteak beste, Urkizun iragazgaizten
duen pintura erabiliko dutela aurreratu dute eta Aranen, berriz,
kalea bere osotasunean asfaltatzea aurreikusi dute. Gainerako
tokietan areka edo kuneta aldamenetan 5 zentimetroko fresatua egingo diote asfaltoari eta
bialeko pintura-markak berrituko dituzte, besteak beste.

Lopezen konpromisoak gogoan

BIZITZARAKO
TREBETASUNAK
Gurasoentzako ikastaroa antolatu du Udaleko Gizartekintzak, seme-alabekin duten
laguntzeko.
harremanean
Ikastaroa otsailaren 19an,
23an eta 26an emango du Hilario Garrudo psikologoak,
18.30etatik 20.30etara Portalean (ikastaro gelan). Gazteleraz izango dira klaseak eta
matrikula doan da, baina izena eman behar dute interesatuek Pegoran, otsailaren
17a baino lehen.

09/II/6 ...eta kitto!
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PATXI LÓPEZEK ORAIN hiru
hilabete Eibarrera egindako bisitaren harira, Eibarko PSE-EE alderdiak lehendakarigaiak hauteskundeak irabaziz gero egingo zituenak berriz ere gogora ekarri
nahi izan ditu: “Konpromisoetako
bat eskualderako egonaldi ertainluzeetarako ospitalaren kokalekuaren ingurukoa da. Ospital ez
kirurgikoa, Mendarokoaren osagarria eta egonaldi luzeak behar
dituzten gaixoentzat pentsatutakoa. Azken boladan Mendaroko
Ospitalak gainezka egin du eta

gaixoetako batzuk gure herritik
urrutirago dauden beste ospital
batzuetara eraman behar izan dituzte, horrek familiakoentzat dakarren kaltearekin. Hori ikusita,
proposamenak indar handiagoa
hartu du. Gure alderdian lanean
jardun dugu proiektu hori gure
herrian garatzea posible egingo
duen toki egokiaren bila eta hiru
kokaleku dauzkagu: Matsariako
beheko aldea (barianterako sarbidean dagoen errotondatik behera), Asua Erreka eta Otaola
Hiribidea”.

DANON 7
AHOTAN

auzorik auzo
Irakasle kolonbiarrak
Mogel ikastetxean bisitan

BOST ASTE EMANGO dituzte 14 teknikari kolonbiarrek
Eibarren, bertoko hezkuntza
ezagutzen eta aztertzen. Berez lanbide heziketako ikastetxeetako esperientzia bertatik
bertara bizitzen dihardute,
baina tarteka beste adibide
batzuk ezagutzeko aprobetxatu dute egonaldia. Eguaztenean Mogel Isasi BHI eta

J.A.Mogel ikastola bisitatu zituzten eta, besteak beste, Kalitatea Hezkuntzan kudeatzeko sistema zertan datzan
ikusteko aukera izan zuten.
Argazkian teknikari kolonbiarrak, Miren Bilbao eta Josu
Etxaburu, Kalitate Progamaren arduradunak eta Jon Garaizabal, Mogel Isasiko zuzendaria ageri dira.

Isasi eta Alfa-San Andres elkartzen

Alfa-San Andres inguruko urbanizaziñua eta Isasi-Barrenengua
alkartzeko eskillara mekanikuak eta igogaillua egitteko asmua
dake, inguru hori urbanizatzeko daguan proiektuak jasotzen
dabenez. Hasieran eguazen asmuak kanbixau egin dittue, akzeso kontuetan, eta barrittasun batzuk sartu dittue: promotorak
presentau eban lehelengo proiektuan eskillara mekaniko bi
eguazen aurreikusitta (erreka aldamenian zabalduko daben
pasialekutik El Corte Inglésaren gaiñeko plazaraiño eta plazatik bertatik Isasi gaiñeraiño, Armerixa eta La Salle ikastetxien
bittarteraiño). Baiña azkenian onartu daben proiektuan, plazatik Isasiraiño juateko eskillarak ipiñi barik, erabillera publikua
izango daben igogaillu panoramikua ipintzeko asmua dake.
Untzagaren pareko azaleria izango daben plazatik Barrenengua kalera eta hortik Torrekuara pasatzeko aukeria izango dau
jendiak, Amañaraiño. Eta Isasira pasatzeko, barriz, eskillara
mekanikuak egongo dira, Ego Gaiñetik gertu geratzen dan
punturen batetik (lehen Alfa barrutik zoian Makalarroneko pasua errekuperatzeko aukera aztertzen dihardue).

eibar kaleka

Tiburtzio Anitua

Garazi Biteriri ongietorria
emateko bazkaria

ASTELEHEN GAUEAN ITZULI zen etxera Garazi Biteri eibartar
gaztea, Picassenteko espetxean jaiotako Amaiur alabarekin, HaikaSegi gazte erakundeen auziko epaiko sei urteko zigorra oso-osorik
bete ondoren. Zigorra bi alditan bete du: 2001eko martxoaren 6an
beste gazte batzuekin batera atxilotu zuen poliziak eta lau urte eman
zituen kartzelan, epaiaren zain, baina tarte horretan epairik ez zen
eman eta, legez ezin daitekeenez, lau urte baino gehiago kartzelan
epaiaren zain eman, askatu egin zuten. Auzitegi Nazionalak Haika
eta Segi “erakunde terroristak” ez zirela erabaki zuen, baina 2009ko
urtarrilean Auzitegi Gorenak erabaki hori baliogabetu eta 23 laguni
(tartean Garaziri) seina urteko kartzela zigorra ezarri zien. Bihar Azitain erretegian bazkaria antolatu dute, ongietorria egiteko.

1848an jaio zen Amañako
kaleari izena ematen dion
pertsonaia. Grabadore
ofizioa ikasita, horretan
jardun zuen Ameriketara
joan aurretik.
Barranquillan (Kolonbia)
armeria handi baten buru
izan zen eta urruti egonda
ere, beti izan zuen
harreman estua
sorterriarekin.
Testamentuan ondasun
guztiak Ospitalari
emateko nahia jaso zuen
eta bere nahia bete egin
zen, 1938an atzerrian
90 urterekin hil eta gero.
Pegora kopurua: 34.
Erroldatutakoak: 1.645.
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39 milioi euroko udal aurrekontua

asteko

%15
datua

igo dira gizarte
larrialdietarako
eskaerak Eibarren,
eta Gizartekintzan
datozen hilabeteotan
eskaera kopuruak
igotzen jarraituko duela
aurreikusten dute.
Urtea hasi berri badugu
ere, iaz baino eskaera
gehiago jasotzen
dihardute: 2008ko 311
eskaerei 50 eskaera
berri gehitu zaizkio,
gehienak oinarrizko
premietan laguntzeko
(etxebizitza
eta garraioan).

Oin dala

hamar
urte

1999-II-5 / 262.
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HASI BERRI DUGUN urterako
aurrekontuen memoria prestatu du alkatetzak eta, horren
arabera, 2009rako udal aurrekontua 39.120.093 eurokoa
izatea aurreikusten dute, behin
diru-sarrerak eta gastuak orekatuta. Dokumentuan bertan
jaso dutenez, “ikuspegi ekonomikoari begira 2009a urte zaila
izango da. Mundu mailan bizi
dugun krisiak gure inguruko
ekonomiari eta, beraz, Udaleko
ekonomiari modu zuzen-zuzenean eragiten dio. Hala ere,
gobernu batzordeak ahalegin
garrantzitsua egin du, helburu
bikoitzari erantzuten dioten
kontuak aurkeztu ahal izateko:
batetik tokiko administrazioak
eskaintzen dituen zerbitzuei
eustea eta horiek hobetzea bilatu dugu, gastua arrazoituz;
eta, bestetik, gobernu batzordearen konpromezuak betetzen jarraitzea ahalbidetzen
duen inbertsio-ahalmenari eus-

Gobernu Batzordeko kideek urte zaila izango dela azpimarratu zuten. / EKHI BELAR

tea. Horrekin batera, ezin dugu
ahaztu aurtengo aurrekontuaren analisiari ikuspegi osagarria gehitu behar zaiola, Tokiko
Inbertsiorako fondoak udal-kudeaketari dakarkiona kontuan
hartuz. Izan ere, fondo horri esker aurten iaz baino %50
gehiago inbertituko du hiriak,
15.000.000 euro inguru”.
Orohar, diru-sarreren atale-

Klub Deportibuak 75 urte bete zittuan urtarrillaren 30ian eta, urte osorako egitaraua prestau baeben
be, egun hartan 100 kilometro bete ziran erreleboka eginda eta 92 mendi punta zapaldu ziran.
Paulino Larrañaga hartu eban Ajuria Enean Jose Antonio Ardanza orduko lehendakarixak. Eibartarrak eskulturak egurrez egitten badittu be, orduan Alfa Arten brontzian etara zetsen irudixa.
Takairo eta Yoshiro Ono anaixak Tokiotik gure herrira etorri ziran txirrindularitzan egittera Deportiboko CDR taldiarekin. Mungian bizi ziran eta Bilboko Hizkuntza Eskolan gaztelera ikasten ziharduten.
4.000 millioi pezeta baiño gehixagoko aurrekontua aurkeztu eban Gobernu Batzordeak. Partida
barrixak eguazen haurtzaindegi zerbitzurako, armagintza ikaslientzako eta Teknikerrentzako.

Oin dala365 egun

Aritze enpresak herriko alargunen inguruan egindako ikerketako datuen arabera, 2.000 bat emakume eta 382 gizon eguazen egoera horretan iaz, Eibarko populaziño osuaren %8,4.
Urki-Kurutzekuan jasotako etxe barrixak amaittuta, Urkiko gurutzia zaharbarrittu eta barriro ipiñi eben bere jatorrizko tokixan.
Gurutze hori Elgetatik Urkira doian bidetik ekarri eben 2004an.
Realaren eta Eibarren artian Donostian jokatutako gorriurdiñez
jantzittako derbixan banakako berdinketia emon zan. Bi milla
zaletu inguru juan zan gure herritik partidu hori ikustera.
Armagintza Museuaren eraikitze eta zabaltze lanetarako
500.000 euroko dirulaguntza jasotzeko hitzarmena siñatu eben
Kutxa Gizarte Ekintzako zuzendarixak eta Arriola alkatiak.

09/II/6 ...eta kitto!
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an, zerga zuzenetan %3'1eko
igoera ageri da, baina zerga ez
zuzenetan oso jaitsiera garrantzitsua dago (%66), besteak
beste eraikuntza-alorrean izan
den geratzeagatik. Tasa eta
bestelako zergetan %18ko igoera eman da bataz beste, baina zaborrak jasotzeagatik ordaintzen dena, adibidez, iaz
baino %21 gehiago izango da.
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KALEKO 9
INKESTA

Azken sasoian izan dittugun haizete eta
elurtiekin argindar barik egin bihar izan detse
aurre egunerokuari hainbat etxetan, jausittako
zuhaitz eta postien eragiñez konponketa
lanak errazak ez diralako izan. Jenero
mordua galdu, kandelen artian... ez da
samurra izan askorentzat.

Argindar barik
bizi ahalko
ziñake?

C A R M E N G OI K OETXE A
68 urte
et xeko and ria

MA RTA MENJIVA R
52 urte
et xeko and ria

Ez. Hozkailluan daguan janari dana argindar barik pikutara doia,
zelako nazkia! Egun bat edo bi
elektrizitate barik pasau leikezu,
baiña ez dot uste asko be gehixago egongo nintzanik argindar barik. Gaur egunian, argindarraren
menpe gagoz modu batian ala
bestian.

Ez, argindarra funtsezkua da. Nere etxian, gitxienez, dana da elektrikua, holan, elektrizitate barik
ezingo giñake moldatu. Argindarra ordu batian edo bittan juten
bada aguantau zeinke, baiña
egun batzutan badoia, janarixa
galdu egitten da, beste gauza asko ez dabiz… hondamendixa!

SANTIAGO A GIRREGOMEZKORTA
69 urte
jubi laua

J O S E L U IS L O P E Z
59 urte
pensionista

Ez. Beittu, bederatzigarren pixuan bizi naiz ni, holan, pentsau
horraiño igogaillu barik igotzia zelakua dan. Argindar eta ur barik
ezingo nintzan bizi, biharrezkuak
dira-eta. 1983xan, uholdiak egon
ziranian, moldatu giñan modu batian edo bestian, baiña XXI. mendian ez da normala.

Ez, ezinezkua da. Argindar barik
aguantau leiket, baiña zenbat?
Pare bat egun gehixen jota. Danerako bihar da gaur egun elektrizidadia. Pentsau, garbigailua
ipiñi eziñik ibiliko giñan, hozkailluko janarixa galduko genduan…
Gaur egun argindar barik ezingo
giñake bizi.

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Psikiatria
Kardiologia
10 Radiologia
Zirugia
11 Traumatologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Koloproktologia
Analisi Klinikoak
14 Urologia
Ortodontzia
15 Erizaintza
Otorrinolaringologia
Pediatria BERRIA: Foto-depilazio Unitatea

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

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto! 09/II/6
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10 GEURE
GAIA
Aratostiak ixa gaiñian
dittugu: Eguen Zurixa
hillaren 19xa izanda
be, Kezka dantza
taldiak ekingo
detsa aurtengo
programaziñuari,
otsaillaren 14an,
koko-dantzekin.
Iaz hasittakuarekin
jarraittuz, baserririkbaserri juango dira
kalejiran kokodantzarixak, kokomarruekin batera.
Aurten, gaiñera, iaz
ezagutu genduazen
personajiekin batera
barriren bat lagun
izango dabela
aurreratu deskue
Kezkakuak.
HARTZA

SASIKARTIA
AIXERIXAK

Ar at o st i ak , b asa rr i r ik
ba sa rr i eta ko ko- d antz an

R

FERNANDO RETOLAZA

io de Janeiro eta Veneziako karnabaletako espektakulo eta lujotik
aparte, aratostiak bizi eta ospatzeko beste modu bat badaguala erakutsi eta gogoratuko
deskue Kezka dantza taldekuak barriro be. Iaz ekin zetsen
koko-dantzeri, basarririk basarri kalejira koloretsu eta alaixan. Kezka dantza taldeko Oier
Araolazak kontau deskun moduan, “koko-dantzekin ez dogu
ezer asmatu eta berreskuratu,
Europako mendebaldeko herrixetan, Errumanian hasi eta
Portugaleraiño karnabalak bizitzeko betidanik egon dan ereduari heldu detsagu. Sasoi honetan Rio edo Veneziako irudixak etenbarik ikusten dittugu,
baiña gure tradiziñuan, Europako mendebaldekuan, koko
agertzeko nahikua izan da, Toribio Etxebarriak jasota laga

daben moduan, ‘arpegixa baltzittutzia’. Gaur
egunian koko-jaztian
ahalik eta dotorien
agertzia billatzen da
eta, gaiñera, bestiak
koko-jantzitta doiana
ezagutzia, baiña karnabalak bizitzeko eta
koko-jazteko beste modu eta eredu batzuk
badagoz”.
Eta testuinguru ho- Jainaga eta Narbaiza aurten be izango dira. / F. RETOLAZA
elemento arketipalak daguazerretan ulertu bihar dogu datola ikusi geinke”.
rren zapatuan eskinduko daben kalejiria. Araolazak azalduEspaiñiako eta Espaiñiatik
takuari jarraittuta, “aratostiak
kanpoko herrixetako karnabaneguko festetako parte dira,
letan etaratako erretratuak bata
azaruan hasi eta Garizuma bibestiaren atzetik ikustia nahittartian egitten diran festa-egukua da horrekin konturatzeko.
tegixaren barruan ospatzen diKezkako dantzarixaren berberan jaixak, eta neguko festa hotan, “kapela loradunak, gazte
rrek toki diferentietan zelan bizi
talde bat eskian juateko (Olendittuen ikusten hasi ezkero, totzero, Santa Agedan… moki guztietan errepikatzen diran
duan) alkartzeko kontu hori ne-

BUBURIXUAK

MARIA

09/II/6 ...eta kitto!
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GEURE 11
GAIA

Parte hartzaile guztiak iaz Asola-Berrin hartutako irudian. / FELIPE LOIOLA

guko jaixetan konstantiak dira
eta personajiekin gauza bera
gertatzen da: hartza, nobixuak,
perratzaillia, abadia, alargunak… toki askotako karnabaletan agertzen diran personajiak
dira. Gaur egun ‘zertaz zoiaz?’
kontu hori oso sartuta dakagun
arren, beste eredu honetako
personajiak nahiko absurduak
izan ohi dira: bikote inposibliak,
haurdun daguazen alargunak… kontraesanez betetakuak izaten dira”.

Personaje-arketipuak
oiñarrixan
Eibarren karnabalak holan
ospatu izan diran ala ez, horren
lekukotasun zuzenik ez dago,
baiña han eta hamen jasotakueri jarraittuta eta beti be eredu tradizional hori goguan, Eibarko koko-dantzetako personajiak sortu zittuen eta iaz lehelengoz ikusi genduazen: batetetik koko-dantzarixak dagoz,
buruzagi eta guzti; eta, bestetik, koko-marruak (mamarruak,
buburixuak, masustak, aixeri-

xak, hartza, Maria, Batista Kojua eta Arraguetako Ama Birjiña, Don Eusebio, Petra, Kattalin eta Manuela alargunak,
Martin perratzaillia eta Sasikartia). Izenak ipintzeko orduan,
barriz, hiztegixarekin jokuan
ibilli ziran.
Merkatu Plazan hasitta
Iaz 30 bat basarrittan ibilli ziran eta aurten beste horrenbestera aillegatzia espero dabe: “Lehelengo merkatu plazara juango gara, basarrittar as-

ko zapatua izanda han egoten
diralako eta, ondoren Mandiola-balle eta Arrateko karreteratik alde bixetara geratzen diran
basarrixetara juateko asmua
dakagu. Illuntzian, 19.00ak aldera edo herrira bajau eta kalian segiduko dogu kalejiran.
Iazko esperientziarekin oso
pozik gagoz, basarrittarrak
oso agradeziduta hartu ginttuen eta guk otarrarekin eskian modu sinbolikuan ibillitta
be, gauza mordua emon zeskuen, lotsatuta eta dana geratu giñan. Eta kalian be jende
askok zoriondu ginttuan, jendiak personajiak ezin enkasillau ibilli zan eta koko jantzixak
kuriosuak eta arraruak begittandu jakuezen”.
Zapatura arte itxoin nahi ez
dabenak, gaiñera, asteburu honetan bertan Basaurin “beroketa” modukua izango dana ikusteko aukeria izango dau (domekan, 13.00etatik 14.30xetara), Euskal Herriko karnabalen
gaiñian antolatu daben programaziñuan parte hartzera gonbidatu dittue-eta.

BATISTA KOJUA ETA ARRAGUETAKO AMA BIRJIÑA

KATTALIN ETA MANUELA
MASUSTAK

Koko-dantzarixak ibilbideko une batian. / FERNANDO RETOLAZA

DON EUSEBIO ETA PETRA

ARGAZKIAK: FELIPE LOIOLA / FERNANDO RETOLAZA

MARTIN PERRATZAILLIA

Otsaillaren 14an
ibilliko dira
koko-eskian
MAMARRUAK

Kezkakuak
...eta kitto! 09/II/6
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12 UKAN
SARIA
Astelehenean Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza
Politikarako sailburuordetzak ematen duen UKAN
saria jaso zuen …eta kitto! aldizkariak,
Berrikuntzaren alorrean, Donostiako Victoria
Eugenia Antzokiko Club aretoan, Edurne
Ormazabal kazetariak aurkeztutako ekitaldian.
Miren Azkarate Eusko Jaurlaritzako Kultura
sailburua eta Patxi Baztarrika Hizkuntza Politikarako
sailburuordea izan ziren sariak emateko
arduradunak eta bertan izan ziren …eta kitto!
Euskara Elkartearen ordezkariak.

Ukan Berrikuntza Saria
jaso du ...eta kitto!-k

Miren Azkarate eta Patxi Baztarrikaren eskutik jaso zuen ...eta kitto!-ko saria. / SILBIA HERNANDEZ

KAN Sarien 2009ko edizioan …eta kitto! aldizkaria saritzeaz gain, Publizitate alorreko saria Euskaltel
enpresarentzat izan da, Dimension agentziak sortutako zuntzoptikoaren kanpainarengatik.
Gainera, Dermitek klinika dermatologikoaren euskarazko publizitateak aipamen berezia jaso
du. Aldizkariaren izenean Juan
Barahona …eta kitto! Euskara
Elkarteko presidenteak eta Koldo Mitxelena koordinatzaileak
jaso zuten Ukan saria. Nerea
Landa Dermitekeko zuzendariak
eta Aitor Markaida Euskalteleko
Marketing zuzendariak ere jaso
zituzten beraien alorrean eman-

ra berarenak eta gizarte osoarentzat direla azpimarratu zuen:
“Baina, gurean ohi dugunez, tinkoago begiratuko diogu, denok
ere, eginkizun dugunari eginikoari baino. Eta hona eginkizun
duguna: txerta dezagun –sarituek ezin hobeto egin duten moduan-,
kemen
osoz, hizkuntzarekiko kezka –kezka
positiboa eta eragilea- geure eguneroko jarduera komunikatiboaren
muin-muinean, kalitatearen zaintza
edo lehiakortasunaren printzipioa

U

dako sariak. Baztarrikak ekitaldian azaldu zuenez, "edukien
eta egituren etengabeko hobekuntzagatik" eman zaio Ukan
saria …eta kitto!' aldizkariari. Azkarate Kultura Sailburuak zorionak eman zizkien sarituei eta sarituekin batera, zorionak euska-

Donostiako Victoria Eugenia antzokiko Klub-ean izan zen sari banaketa ekitaldia. / SILBIA HERNANDEZ
09/II/6 ...eta kitto!
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txertatu ohi dugun toki bertsuan,
eta haiekiko harreman estuan”.
Eta horren eredutzat aipatu zituen ekitaldian saritutakoak,
“erantzukizun sozialaren eskutik
datorkigu, zehazki, euskararen
erabilera eragingarriaren aldeko
hautua, Ukan sariok jaso dituztenek egin dutena, hain zuzen.
Jakin dezagun denok, euskararen erabileraren normalkuntzari
egiten dioten ekarria ez dela
hizkuntzaren eremura mugatzen, etengabe eta tinko aurrera
joan nahi duen euskal gizartearen kohesioari eginiko ekarria
ere baita”.
Patxi Baztarrika Hizkuntza
Politikarako Sailburuordeak bere interbentzioan berrikuntzaren garrantzia azpimarratu nahi
izan zuen: “Berrikuntza izango
da aurrerapenaren akuilua
edozein arlotan. Baita euskararen arloan ere. Berrikuntza da,
beraz, motorra. Motor horren
eraginpean jarri behar dugu
euskara ere, ezinbestez. Inertziak astintzeko ordua da. Berrikuntzaren garaia da euskararentzako ere. Horregatik Euskara 21 izeneko eztabaida bera
eta eztabaidako azken dokumentua zerbait baldin badira
horixe dira: berritzaileak. Betikoari atea itxi, inertzien erosotasunari bizkarra erakutsi eta,
denok, euskalgintza instituzionalak eta sozialak, berrikuntzaren iturritik edan behar dugu.

UKAN 13
SARIA
Hogei urtetan
aldizkari honek
izandako aldaketak
eta uneoro
etorkizunera
begira egotea
azpimarratu du
Eusko Jaurlaritzak
Dermitek enpresak aipamena jaso zuen; Euskaltelek Publizitate saria eta ...eta kitto!-k Berrikuntzarena.

Euskarazko hedabideek ere
berrikuntzaren iturritik edan behar dute”. Horrekin batera, hizkuntzarentzat "hedabideetan
bere espazioa aurkitzeak eta
berrikuntzak duten garrantzia"
nabarmendu zuen Azkaratek.

20 urte kalean
Iazko azaroan 20 urteko ibilbidea bete duen …eta kitto! aldizkariak denbora horretan izan dituen etenbariko aldaketa eta berrikuntzen garrantzia azpimarratu zuten ekitaldian, eta beste
batzuentzat “eredugarri” direla
gaineratu zuten. Hobetzeko
ahalegin horretan, besteak beste, aldizkariak iaz Aikor enpresaren bitartez herritarren iritzi
eta proposamenak ezagutzeko
asmoarekin egindako inkesta
izan zuten gogoan, aldizkaria
koloretan kaleratzeko erabakiarekin batera. Beraz, zorionak aldizkariaren ibilbide honetan lagun izan zaituztegun irakurle
guztiei, zuei esker egiten baitu
aurrera …eta kitto! aldizkariak.

Z or i on a k , Fe rn a ndo !
Zuk betidanik azpimarratutako asmoak errekonozimendua lortu du:
aurrera begira egoteko azpimarratzen zenigun ia egunero. Gauzak azEs k ut it z a gi s a
tertu eta aldatu egin behar zirela. Ural d iz k a r ia r e n
kora bidean, produktua zelan hobetu
s o r tz a il l e i za n da k o
zenuen beti buruan eta hori erakutsi
diguzu; hori da behintzat guk ikasi
Fe r na nd o
duguna. Finantziazio indizeak gora
M u ni oz g ur e ni
egin dezan eta irakurleen interesari
. . . e ta k i t to ! - k
eusteko formulak zelan asmatu eraes k in d ut a k o s a r i x a
kutsi diguzu. Iaz eibartarren artean
inkesta egiten geunden bitartean, beti genuen buruan zuk gustora ezagutu nahiko zenituzkeela emaitzak (are gehiago emaitza hain onak zirela ikusi dugunean). 20. urteurrenarekin batera egindako aldaketak gustoko izango zenituen, ahalegiña sarituko zenuen. Gaurko
egunean hemen izanez gero, ziur asko ez zinateke ni nagoen lekuan egongo, nire lankideekin batera egongo zinateke, hor jarrita, baina idatzi hau goitik behera irakurrita izango zenuke. Eta eskerrak ematerakoan zerrenda luzea izango litzateke. Jakina, Eusko Jaurlaritzari saria emateagatik eta urteetako babesarengatik, baita babesa eskaini diguten
beste instituzioei, hau da, Eibarko Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, baina bereziki lehenengo egunetik parte
hartu duten kazetari, diseinatzaile, publizizta eta abar guztieri. Lehenengo urteetan Eibarko udaletxean, gero Markeskuan, Isasin, Merkatu plazan eta azkenik Urkizun horrenbeste lan egin duten guztiei. …eta kitto! Euskara Elkartea
sortzen lagundu zutenei, eta hori ere indartzen lagundu duten langile, zuzendaritzakide eta bazkideei. Eskerren zerrenda amaitu ezina…
Urtero sartu dugu berritasunen bat aldizkarian, horren adierazgarri da gaurko saria, eta gure diru sarrerak publizitate, diseinu lan eta itzulpengintza lanekin gero eta garrantzitsuagoak izatea nahi izan dugu. Baina gaur eguneko
lantaldeari tokatu zaigu saria jasotzea. Eta lehenago aipatutako guztiei egindako lana eskertzeaz gain, bereziki zuri eskertu beharra dugu, alde batetik aldizkaria sortu zenuelako, gero indartu, berritzen erakutsi zenigulako eta guregan jarritako konfidantza handia izan delako beti. Horrelako sariek, azkenengo urte bietan egindako aldaketek
eta jendeak izandako erantzunak aurrera jarraitzeko animoak ematen dizkigute, are gehiago, aurrera egitera behartzen gaituzte. Eskerrik asko, Fernando, eta Zorionak!

JESUS Mª BILBAO ARANZABAL

ur tar rilar en 28an hil zen, 57 ur ter ekin

SENIDEKOEN IZENEAN,
eskerrik asko
hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak
bidali dizkiguzuen GUZTIOI.
...eta kitto! 09/II/6
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14 GAZTE
KITTO
teenajea

Zapatu arratsalderen batean ‘Punto y Aparte’
dantzalekura joanez gero Jokin Lopez aurkituko duzue
bertan, Disc Jockey (DJ) lanak egiten. 16 urteko
eibartar honek jendeari dantzan eragitea du helburu eta,
ikusten denez, soberan du gaitasun hori.

JOKIN LOPEZ (DJ-a)

“Jendeak dantza
egitea da bilatzen
dudan helburua”

- Nola hasi zinen DJ moduan?
Orain dela hiru urte hasi nintzen DJ moduan, 12 edo 13 nituenean. Betidanik gustatu zait
eta, ‘Punto y Aparte-ko’ nagusia nire laguna denez, proposatu egin zidan eta berehala
onartu egin nuen.
- Beraz, bokazio kontua da,
ezta?
Txiki-txikitatik izan dut DJ
izateko gogoa. 7 edo 8 urterekin, adibidez, nire osabaren tabernara joaten nintzen, Ermuko
Xaguara, eta bertan musikaaparailu guzti horiek ikusten nituen, argi guzti horiekin, eta asko erakartzen ninduen, nahiz
eta musikaz eta DJ lanaz askorik jakin ez.
- Nola egiten duzu lan?
Ordenagailuarekin lan asko
egiten dut, izan ere, gazteriari
gustatzen zaion musika asko,
gehiena, hortik bideratzen dut.
Hala ere, pixkanaka biniloa
erabiltzen hasi naiz. Niri technoaren mundua da gustatzen
zaidana, baina ordenagailuarekin lan asko egiten dut, pop
musika CD eta ordenagailuetan dagoelako gehien bat. Nire

Etorri eta aukeratu
ZURE OPARIA!!
ETXERA ERAMATEN DUGU
Isasi, 19 - behea Tel. 686 154 867
juanmaceli@gmail.com

ARDANDEGIA
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helburua jendeak dantza egitea eta geldirik ez egotea da.
Bestetik, argiak ere nik kontrolatzen ditut. Jendea konturatzen ez bada ere, argiak oso
garrantzitsuak dira sentsazio
ezberdinak sortarazteko.
- Zein musika mota ipintzen
duzu ‘Punto y Aparte’-n?
Jendeari gustatzen zaiona,
izan ere, beti ipini behar da jendeak gogoko duena. Nahiz eta
niri beste musika mota bat gustatu, ezin dut musika hori ipini,
jendeak gustoko duena jarri
behar dudalako. Gainera, niri
gustatzen zaidana ipiniz gero,
gerta liteke besteek gogoko ez
izatea, eta ez lirateke berriro
‘Punto y Aparte’-ra etorriko. Publikoarentzat egiten dut lan, ez
alderantziz.
- Zer da gaur egun moda-modan dagoen musika mota?
Pop-a, reggaetoia, eta gazteria Elgoibarrera joaten hasten
den ahala, bide bitik jotzen dute: bai bumping-aren bidetik,
bai technoaren bidetik, mutilen
kasuan; neskek, berriz, nahiago dute Beyonce eta horrelakoak, eurek dantzatu ahal dituzten musika motak.

ELENA IZARRA URIARTE
Tel eta faxa.
943 20 76 77

ABOKATUA

Zezenbide, 3 - behea eskuma
elenizarra@hotmail.com

GAZTE 15
KITTO

Gazteen errealitatea pantaila handian
‘En un mundo libre’
filma proiektatuko
da astelehenean
Coliseoan 09.00etatik
aurrera ‘Zineskola’
programaren barruan.
Ekimen hau osatzen
duten lau filmetako
bat da hau,
gazteriari errealitatea
ikustarazten
lagunduko dizkien
filmeetako bat.

Z

ineskola’ programa jarri
da martxan herrian.
DBH-ko 4. mailako eta
Batxilergoko ikasleei zuzenduta dago, eta hezkuntza eta
droga-menpekotasunen prebentzioa da bere xedea. Zinearen bitartez, ikasleei haien
errealitatea ikustarazten lagundu nahi da, bertan azaldu
eta jorratzen diren gaien gainean hausnarketa eginez.
Irudi Biziak elkartearen ekimenez sorturiko programa da
‘Zineskola’. 1985ean sortu zen

elkartea eta, ordutik hona, programa ezberdinak jorratu dituzte zinea abiaburu izanda.
Aipatzekoa da, gainera, bere
diruarekin estreinaldi komertzialeko luzemetraia bat euskaratu duen lehen elkartea
izan zela Irudi Biziak, 1987an
‘Bagdadeko lapurra’ filmea
euskaratu zuenean, eta hainbat filme euskaratu dituzte geroztik. Egun Euskadi, Kantabria, Asturias eta Kanariar
Uharteetan daramazkite aurrera euren programak milaka
ikasle eta irakaslerekin.

“This is England”.

“Juno” da azken aldiko pelikula interesgarrienetako bat gazteen ikuspegia isladatzen.

zala, “Irudi Biziak elkarteak material didaktikoa
banatuko du hezkuntza
zentroen artean, filma
ikusi ostean ikasleek bertan azaldu diren egoera
eta abarren gainean
hausnarketa egiteko”.

“Entre les murs” filmeko kartela.

Hausnarketarako filmeak
Filmak dira ‘Zineskola’ programaren abiapuntu. DBH-ko
4. mailako eta Batxilergoko
ikasleek lau pelikula ikusiko dituzte ikasturtean zehar, bat ‘En
un mundu libre’ izango da datorren astelehenean (otsailaren 9an) Coliseoan 09.00etan,
eta horien gainean hausnarketa egingo dute ondoren.
Jaione Azkue droga-menpekotasunaren prebentziorako
teknikariak adierazten duen be-

“En un mundo libre”ko irudia.

“Gaur eguneko gaiak”
‘Juno’, ‘This is England’, ‘Klasea’ eta aurretik aipatutako ‘En un
mundo libre’ izango dira
aurten
‘Zineskolan’
proiektatutako filmak.
“Pelikula bakoitzak egoera ezberdinak erakusten ditu, horrela, balore ezberdinak aztertuko dira gaur eguneko gaiak jorratuz”.
Nerabeen artean gauzak
etengabe aldatzen direla aitortzen du Jaione Azkuek. Horrela,
nahiz eta gai hauetan aurrerapausoak ematen diren, “adi
egon behar dugu, iraunkorrak
izan”. Era berean, arazoak ez
direla egun batetik bestera konpontzen azpimarratzen du. “Prozesu bitala da, eta egoera soziala kontuan hartu behar da beti”.

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Eginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
Eskaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

Toribio Etxebarria, 4

Izena emateko deitu 943 20 09 18 telefonora
edo pasatu gure bulegoetatik
...eta kitto! 09/II/6
666 zkia.
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FELIX MORQUECHO

Debabarrenak altxor bat dauka, eta hortaz jardun
zuten Jose Francisco Santos eta Belen Apoita
geologoek. Argazki ezberdinen bidez,
Debabarrenak geodibertsitate mailan izkutatzen
dituen harri, egitura, mineral eta fosilak zeintzuk
eta zein motatakoak diren azaldu zuen bikoteak.
Jose Francisco Santos eibartarra, geologia
irakaslea da EHU-n eta inguruko mendietan sortu
zitzaion naturarekiko zaletasuna.

J O S E F R A N C I S C O S A N T O S , geologoa:

“Astakeria handiak egin dira urteetan
Debabarreneko geodibertsitatean”

- Zer da geodibertsitatea?
Naturan dauden aldakuntzak
neurtzeko modu bat da, flora
eta fauna ez dena. Definizio legal bat dago, baina modu erraz
batean azaltzeko, geodibertsitatea naturan dauden fosil moten,
mineralen, lurren, harrien… dibertsitatea edo kantitatea neurtzen saiatzen da.
- Berezia da Debabarreneko
geodibertsitatea Euskal Herrikoarekin konparatuz?
Euskal Herriko txoko orok
dauka bere xarma geodibertsitateari dagokionez. Kirola non
egin aukeratzea bezala da:
hondartzan, mendian ala kiroldegian? Garrantzitsuena kirola egitea da, eta hiruretan pixka bat egin badaiteke, askoz
hobeto.
- ‘Debabarreneko geodibertsitatea: ezagutu beharreko altxorra” izenburupean eskaini
zenuten hitzaldia martitzenean. Zein esango zenukete dela altxor handiena?

Aukeratzekotan, sumendi-harriak aukeratuko genituzke,
nahiz eta bere agerpen baldintzagatik zailak diren ondo ikusi
eta euren gainean ikertzeko.
- Debabarreneko mineral, fosil, egitura eta abarrak aztertu ostean, zein ondorio atera
duzue?
Modu labur batean esan daiteke azaleratutako guneetatik
zetozen material ezberdinez bete zen itsaso zati bat zela Debabarrena. Garai batean, itsaso
honek uharriak izan zituen, beste batean sumendi-jarduera
izan zuen, eta dena estali egin
zen gero hemendik hurbil zeuden azaleratutako guneetako
materialekin. Azkenean, material guzti horiek Europa eta iberiar penintsularen artean galkatu ziren, orain ezagutzen ditugun mendien aitzindariei sorrera
emateko. Horregaitik aurki ditzakegu itsasoetako animalien
fosilak kostatik hurrun edo mila
metroko altuerako mendietan.

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

- Zer azpimarratuko zenukete
Debabarreneko geodibertsitatearen gainean?
Zein ezezaguna den guztiondako. Horregatik tratatzen dugu
gaizki, eta txikitu eta albo batera
uzten dugu.
- Gizakiaren eragina asko
igartzen da Debabarreneko
geodibertsitatean?
Jendearen ezjakintasuna
dela-eta astakeria handiak
egin eta euren gainetik pasa
dira inolako errespeturik gabe. Hala ere hobe litzateke
honakoa galdetzea: Nola eragin du geodibertsitateak Deba
Behean eta, zehatzago, Ego
bailaran? Kasu honetan, Eibar
ikustea besterik ez dago eta
zera galdetzea: Zergatik dago
hainbeste aldapatan eraikita?
Zergatik handitu dira ibai-gune batzuk industrialdeak sortzeko? Zergatik eraiki dira
hainbeste zubi Azitain eta
Maltzaga artean? Honen jatorrian geodibertsitatea dago

eta aldaketa guzti hauek geodibertsitatearen aldaera bortitzak dira.
- Debabarreneko harriek, mineralek… zenbat urte daukaten jakin daiteke? Horrela bada, zenbat dituzte?
Teknika konplexuen bidez jakin daiteke harri eta mineral askoren adina. Beste kasu batzuetan harri, fosil edo mineral
hurbilen artean konparazioak
egin ahal dira soilik, eta hortik
abiatuta interesatzen zaigun harriaren adina jakin daiteke.
- Zelan sortzen dira harriak?
Galdera hau ona da geodibertsitatearen garrantzia zenbaterainokoa den jakiteko. Adibidez, lurpetik azalera heldutako material
urtuetatik sortzen diren harriak
daude (sumendiko harri goriak).
Beste kasu batzuetan material
hauek ez dira azaleraino iristen
eta lurpean gelditzen dira harriplutoniko goriak sortuz. Horra hor
harriak sortzeko modu batzuk.

e l k a r r i z k e t a b e re o s o t a s u n e a n :
ww w. e t a ki t t o . c o m

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
09/II/6 ...eta kitto!
666 zkia.
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KIROLAK
Lau domina Kalamuarentzat
jiu-jitsuko Euskadiko txapelketan

Ia hilabete bi partidu ofizialik izan gabe, Arratek Asobal eta EHF Kopa du zain.

Arratek Asobal Ligari ekingo dio

NATURHOUSE LA RIOJA jasoko du Asobal Ligako Arratek
bihar arratsaldean, 19.00etatik
aurrera, Ipurua kiroldegian.
Errioxarrak, iaz ez bezala, aurretik doaz sailkapenean eta eibartarrak ahaleginduko dira sailkapenean gerturatzen. Eta, zortzi egun geroago, hurrengo zapatuan, maila handiko neurketari egin beharko dio aurre Julian
Ruizen taldeak. EHF Kopako bigarren kanporaketan, Danimar-

kako Arhus jasoko dute eibartarrek hilaren 14an, zapatuan,
19.15etan. Hori aprobetxatuz,
zuzendaritzak Klubari Laguntzeko Eguna izendatu du partidu
hori eta bazkideak ere bulegoetatik pasatu beharko dira sarrera
jasotzeko (10 euro). Bulegoetatik pasatzen ez badira, bazkideak ez direnentzako prezioetan
jaso beharko dute txarteldegian.
Sarrerak salgai egongo dira partiduaren bezperara arte.

LEGAZPIAN ASTEBURUAN
jokatutako jiu-jitsu modalitateko
Euskadiko txapelketan, Kalamuako judokek lau domina eskuratu zituzten, Bermeo, Hernani,
Zumarraga, Legazpia eta Arrasateko ordezkariekin izandako
lehian. Aitor Villalba eta Sergio
Hidalgok zilarrezkoa irabazi zuten eta Christian Merino eta Harriet Gómezek brontzezkoa.

Legazpiko torneoa
Aipatutako txapelketa jokatutako Bikuñako kiroldegi berean,
Legazpiko torneoa ere izan zen
jokoan 165 gaztetxoen parte
hartzearekin. Hondarribia, Ondarroa, Mutriku, Deba, Zuma-

rraga, Arrasate eta Legazpiko
ordezkariekin batera, Kalamuako judokek jardun zuten borrokan. Eskuratutako dominak ez
ziren gutxi izan eta, horrela,
alebin mailan lau domina bereganatu zituzten (urrezko eta
brontzezko bina), benjaminetan hamar (urrezko bost, zilarrezko hiru eta brontzezko bi)
eta benjamin-aurrekoetan hiru
(urrezko bi eta zilarrezkoa). Nekane Muguruza, Julen Ramon,
Unai Arizaga, Markel Zendoia,
Eneko Errasti, Asier Sebastian,
Beñat Gómez, Jon Alberdi eta
Asier Núñez izan dira urrezko
dominen jabe egin diren kalamuatarrak.

Urbatek ezin izan zuen Easo gainditu

ERMUAN JOKATUTAKO partiduan, waterpoloko Urbat-Urkotronik
taldeak 7-9 galdu zuen Easorekin, partzial oso arraroak izan zituen
partiduan (3-4, 0-3, 4-0 eta 0-2); hori bai, partidu guztian atzetik joan
ziren eibartarrak. Asteburuan Leioan jokatuko dute liderraren aurka.
Jubenilen taldeak, bestalde, 27-4 galdu zuen Santoñan.

...eta kitto! 09/II/6
666 zkia.
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Escuderia Eibarkoak 23. postuan
Montecarloko Rallyan

Iaz denboraldi bikaina egin zuten jokalari asko ez daude sasoi onenean.

Eibar KE ezin da eguzkia
hartzearekin konformatu Tenerifen
TARRAGONAN PARTIDUA
irabazita, jaitsieraren postutik
ihes egiteko aukera zuten eibartarrek, baina eguazten
gauean ere galdu egin zuten
Pousoren mutilek. 2-0ko emaitza horrek ez dio inolako mesederik egiten taldeak gaur egun
bizi duen egoerari, batez ere
emandako itxura ere halamoduzkoa izan zelako eta kataluniarrek erraz nagusitu zirelako.
Tenerifen aukera berri bezain
zaila izango da Eibar KEko jokalariak puntuak bereganatzeko. Irletako taldea sailkapeneko 2.

09/II/6 ...eta kitto!
666 zkia.

postuan dago eta azken aldian
sasoian dagoela erakutsi du.
Partidua domekan jokatuko da,
17.00etan hasita. Arruabarrena
ekarritako aurrelari berria han
izango da eta zalantzazkoa da
beste fitxaketa bien parte hartzea: Racing-etik etorritako Ismodes perutarra bandako jokalaria
da eta Carlier frantziarra Estrasburgotik datorren aurrelaria da.
2. A mailako taldea txarto badoa, ez dago egoera hobean 3.
mailakoa -hau ere jaitsierako
postuetatik irten nahian-; eta
ezta nesken talde nazionala.

AUTO HISTORIKOENDAKO
munduko rally ospetsuenean,
Holke-Beorlegi Escuderia Eibarko ordezkariek 23. postuan
amaitu dute, euren Triumph
Dolomite autoarekin. Iaz hobeto ibili baziren ere, azpimarratzekoa da aurten egindako papera, 300 bat aurkari izan baitituzte eta, horrez gain, hasierako etapetan autoaren hainbat
arazoei egin behar izan baitzioten aurre.
Bestalde, automobilismoko
Bizkaiko txapelketako sariak
banatu ziren aurreko astean eta
hainbat sari Escuderia Eibarko

ordezkarientzat izan dira. Rallyetako absolutoan, Arkaitz
Uranga 2.a izan da eta Urtzi Beristain 3.a, azken hau N taldeko
onena izanez; rallysprintetako
absolutoan, Iban Tarsicio 3.
postuan sailkatu da; eta slalomeko txapelketan, Imanol Lacarrek bigarren amaitu du.

Arrate Igoerako data
Arraterako auto igoera iaz
baino egun batzuk lehenago
jokatuko da. Uztailean izango
bada ere, lehenengo asteburuan entzungo ditugu motor
hotsak: 3, 4 eta 5ean.

Igerilari gazteak Legazpin

GIPUZKOAKO LIGAKO bigarren jardunaldia jokatu zen zapatuan
Legazpian, benjamin eta alebin mailetako igerilarien parte hartzearekin. Urbat-Urkotronikeko igerilariek podiuma
bisitatu zuten (Mikel
Zabala 2.a izan zen
bizkar erako 100 metroko proban eta Iratxe
Moyak postu bera eskuratu zuen braza estiloko 200ekoan). Jorge
Ezenarro, bestalde, 3.a
izan zen bizkar erako
50 metrokoan.

Euskal Bizikleta Kirol Elkarteko presidentea izateaz gain, San Andres
bezperatik Espainiako Txirrindularitzako Antolatzaileen Elkartean ere
kargu bera du Julian Erasok. Atzo goizean Donostiako Amara Plaza
hotelean izan zen eibartarra, Euskadi Txirrindularitza Antolaketen
Elkartearen aurkezpenean. Elkarte berri horrek Euskal Herriko
Itzuliaren eta Donostiako Klasikoaren ardura hartuko du hurrengo lau
urterako eta bertan Euskal Bizikletako ordezkariak hanketako bat
izango dira. Euskal Bizikleta, bestalde, aurten ez da jokatuko, baina
Eibarrek presentzia nabarmena izango du Euskal Herriko Itzulian.

KIROLAK

J U L I A N E R A S O (Euskal Bizikleta):

“Euskadi elkartea soluzio ona
izango da txirrindularitzarako”
- Azaroaren amaieran hartutako kargu berri horrek zer lan dakarkizu?
Tito Moreno aurreko presidentea hil ondoren egindako batzarrean hautatu ninduten
eta, gaur egun lehengo hitzarmena berritzen
bagabiltza ere, egin beharreko funtzioetan ez
dago aldaketa handirik: txirrindulari taldeekin
eta antolatzaileekin harremanetan jardunez,
dituzten arazoei konponbideak aurkitzen
saiatzen gara.
- Eta Donostian egindako elkarte berri horren aurkezpenak zein motatako urratsa
dakarkigu?
Eusko Jaurlaritza, ETB, El Diario Vasco
eta Euskal Bizikletaren arteko akordioa kaleratu genuen. ETB-k ahalegin handia egin du
sorreratik txirrindularitzaren alde eta hemengo eta hemendik kanpoko probak eman izan
ditu. Gurekin zuen hitzarmena orain dela urte bi amaitu zen eta, azken edizioetan guk
lasterketarekin izan ditugun data eta parte
hartze arazoei, Euskal Herriko Itzulia antolatzen ziharduten El Diario Vascokoek jasotako
defizita gehitu behar zaio. Horrek behartu
gaitu denon artean adostasuna bilatzera.
- Helburua finkatuta, aspalditik ibili zarete
adostasun horren bila?

OR A IN

A R TE E KA I N A R E N H A S I E R A N
J O K ATZEN ZEN E U S K A L B I Z I KL E TA
T X I R R I N D U L AR I T Z A EG UTEG ITI K KE NDUTA ,
H E ME N D I K A U R R E R A A P I R I L A R E N
H A S I E R A K O E U S K A L H E R R I K O IT Z U L I A K
H A R TU K O D U H A R E N T O K I A

2 0 0 9KO ETA PA K:
A P I R I L A K 6 : ATAUN- ATAUN
A P I R I L A K 7 : ATAUN- VI L L AT UE RTA
A P I R I L A K 8 : V I L L ATU ER TA - A R R AT E
A P I R I L A K 9 : E I B A R - G U EÑ ES
A P I R I L A K 1 0 : G U EÑ E S - Z A L L A
A P I R I L A K 1 1 : ZA L L A- ZA L L A

Negoziazioak gogorrak izan dira eta luze
jardun dute, baina merezi izan du, Sari Handi bat bermatu dugulako ETB-ren produkzioarekin. Donostiakoen eta gure artekoen fusioak sei eguneko Euskal Herriko Itzuliarekin
eta Klasikoarekin jarraitzea ahalbidetu du.
- Euskal Herriko Itzulian, gainera, Eibarrek
parte zuzena izango du, ezta?
Bai, apirilaren 8ko etapa Arraten amaituko
baita eta 9koa gure herritik abiatuko. Gainera, urteroko datei eusten zaie; hori bai, aurten Aste Santuan jausten da lasterketa, apirilaren 6an hasi eta 11n amaitzeko. Horrez
gain, Donostiako Klasikoa aurten abuztuaren
1ean jokatuko da.
- Euskadi Txirrindularitza Antolaketen Elkartea nola dago osatuta?
Elkartea erregistroan dago honezkero eta
osatzera etorri garen alde bietatik guztiz parekatuta irten da. Elkarte gehienek kopuru
bakoitia badute ere zuzendaritza taldean, kopuru bikoitia izango du gureak: Euskal Bizikletako lau izango gara (Iñigo Guerra, Javier
Riaño eta Javier Ziaran, nirekin batera) eta
DV Kirol Antolatzaileen artetik Jaime Ugarte,
Enrike Erentxun, Jose Mª Ezeiza eta Jose
Luis Arrieta izango dira. Hor Ugarte presidentea izango da, ni neu presidenteorde, Arrieta
idazkaria eta Iñigo Guerra diruzaina.
- Akordioak noiz arte iraungo du? Eibarren etapa gehiago amaituko dira?
Momentuz lau urterako adostu dugu eta
Pro-Tour lizentzia ere badaukagu. Lasterketaren datari ere eutsiko diogu, hau da, apirilaren lehenengo astean jokatuko da.
2010erako etapak lotuta badaude ere, konpromisoa badago 2011n eta 2012an barixaku arratsaldeko etapa Eibarren amaitzeko
eta zapatuko azkena hemendik irtetzeko.
- Bizi dugun krisi sasoi honetan, pozik lortutako irtenbidearekin?
Txirrindularitzarako soluzio ona aurkitu dugulakoan gaude. Konpetentziak indarrak ba-

tzera behartzen zaitu, batez ere gdenontzako dirurik ez dagoenean. Bestelako enpresa
eta erakundeak batzen diren moduan, guk
ere beste aukera askorik ez genuen.
- Dopinaren aurka hartutako neurriak zelan ikusten dituzu? Ez da gehiegizkoa?
Gutxinaka lehengora bueltatuko garela uste dut, etxetik irtetzen duzunean nora zoazen
jakinarazi behar izatea gehiegizkoa delako;
Espainian, esaterako, hori legislazioaren
aurkakoa ere bada. Pasaporte biologikoa, aldiz, ez dut txarto ikusten, pauta batzuk erakusten dituelako.
- Zer iruditzen zaizu Armstrongen itzulera? Onerako izango da?
Mediatikoki ikusi dugu zein indar duen.
Hortik kanpo... extralurtarra ez bada behintzat! Beste esperimentu bat. Gaur egun dabiltzatenendako gauza onik ez: hiru urte profesionalen mundutik kanpo egon eta gero
irabazten badie, ezgauza diren sentsazioa
izango dutelako.
- Beste zeozer azpimarratzea nahi?
Gure herriko txirrindularitza munduak bere
jardueran jarraituko duela. Nesken eta mutilen taldeekin Klub Deportibotik urteroko ahalegina egingo da eta Eibarko Txirrindularitza
Elkarteak ere beste hanka bat osatuko du,
urteroko proben egutegiari eutsiz eta antolaketarekin jarraituz.
...eta kitto! 09/II/6
666 zkia.
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KULTURA
D a t o r re n a s t e a n , o s t a i l a r e n 9 a n , m a r r a z k i t a i l e r r a
h a s i k o d a A r r a t e K u l t u r E l k a r t e a n M a i t e A r r i a g a r en
e s k u t i k u z t a i l a re n 2 9 r a a r t e . B e s t e t i k , u z t a i l a r en
3 0 e r a a r t e m a rg o l a r i t z a t a i l e r r a e r e e m a n g o d a l e k u
b e r e an . I ze n a e ma te k o 62 2 05 39 3 3 e d o 943 82 13
5 3 t e le f on oe t ar a de i t u.

12.30etan hasiko da kontzertua udaletxeko arkupeetan. / LEIRE ITURBE

Txistularien kontzertua

MAITE ARRIAGA, margolaria:

“Teknika egokia erabiltzea
da funtsezkoena”
- Zer da marrazki eta margolaritza ikastaroetan irakatsiko
duzuna?
Margolaritzari dagokionez,
bada denbora bat klaseak hasi
genituela. Badaude maila altua
duten ikasleak, baina beti dago
zerbait berria ikasteko aukera.
Inoiz margotu ez duenarentzat
ikastaro egokia da, oinarrizko
gauzak ikasiko dituelako. Gizairudiaren marrazketari dagokionez, berriz, bakoitzak hiru dimentsiotan ikusten duena dimentsio bitara pasatzea edo pasatzen jakitea da lehen helburua, beti marrazkilariaren ikuspuntutik, eta horrek dakartzan
teknika guztiak irakatsiko ditut.
- Dohai bereziren bat izan behar da klaseetara joateko?
Ez da derrigorrezkoa esperientzia izatea. Hasieratik hastea askoz ere hobea da; izan
ere, artista bakoitza harritu egiten da bere barrenetik atera dezakeenarekin. Ez da behar inolako maila berezirik, ez margolaritzan, ez marrazkigintzan.
- Edonor joan daiteke, beraz?
18 urtetik gorakoak joatea da
egokiena. Izan ere, nik daukadan sistemarekin umeak ezingo
lirateke bururaino iritsi, marrazkiak 1:1 eskalakoak baitira; ez
koaderno batean, atril batean
baizik. Marrazkiak modeloaren
tamainakoak izan daitezke.

09/II/6 ...eta kitto!
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- Giza-irudia marrazteko, zer
izan behar da kontuan?
Gorputzaren osotasuna eta
norabide guztiak (horizontala,
bertikala eta zeharrekoa) hartu
behar dira kontuan batez ere.
Marraztutako modeloa ez alde
batera, ez bestera, ez erortzea
lortu behar da, pisuak orekatuz.
Tarte guztiak kontuan izan behar dira, begiak ikusten dituen
muskulatura eta kurba guztiak.
Eta, baita ere, marrazkia paperean sartzea, noski.
- Margotzeko orduan, berriz,
zer da kontuan hartu behar
dena?
Garrantzitsuena teknika ona
erabiltzea da. Askotan marrazterako orduan amaieratik hasierara goaz, ez dakigulako ongi
nola egin. Beraz, jarraitu beharreko pauso garrantzitsuak behar dira. Margolaritzan bakoitzak nahi duena islatu dezake.
- Eskutik lotuta doaz marrazketa eta margolaritza?
Eskutik lotuta doaz, baina
oso ezberdinak dira. Bietan zerbait adierazi nahi da, baina batean pintzela erabiltzen da eta
bestean arkatza; beraz, margolaritzarekin zerbait adierazteko
aukera gehiago dituzu. Marrazterakoan zerbait definitzen duzu, baina margotzerakoan,
margo eta abarrekin, zerbait ezberdina lortzen da.

DOMEKAN KONTZERTUA eskainiko du Usartza Txistulari Bandak
udaletxeko arkupeetan, 12.30etatik aurrera. Elena Pérezek zuzenduko duen kontzerturako honako egitaraua prestatu dute: Orripeko
(Leandro Zabala / J. I. Ansorena), Ardo ona (arin-arina, J. I. Ansorena), Contrapas (Raimundo Sarriegi), Jokatxoak (Alex Iribar), Doinu atseginak (J. I. Ansorena) eta Aitona (J. A. Erauskin).

Bigarren makillaje ikastaroa beteta

...ETA KITTO! EUSKARA Elkarteak antolatutako makillaje
ikastarorako bigarren deialdiak
ere arrakasta handia izan du
eta izena emateko epea zabaldu eta berehala bete dira plaza
guztiak. Antolatzaileek ez dute
oraingoz behintzat hirugarren
ikastarorik antolatuko.
Bigarren ikastaroa otsailaren
18an eta 25ean eta martxoaren
4an emango da, ...eta kitto!
Euskara Elkartearen egoitzan
(Urkizu, 11 - solairuartea), arra-

tsaldeko 19.30etatik aurrera.
Bestalde, otsailaren 11n,
19.00etatik aurrera Mikel Garaizabal enologoa izango da
...eta kitto!-n, Illunabarrian programaren barruan, ardoen gainezko azalpenak ematen.
Saioan hainbat ardo dastatzeko aukera izango da. Parte hartu nahi duenak izena eman dezake, 943-200918 telefono
zenbakira deituta (bazkideentzat doan da, gainerakoei 3 euro kobratuko zaizkie).

San Juan Bosco ospatzen

EIBAR ETA INGURUKO zinema-operatzaileek, ohiturari jarraituta,
San Juan Bosco euren patroiaren jaia ospatzeko bazkaria egin zuten. Aurreko asteburuan, zapatuan elkartu ziren argazkian ageri diren zinemetako beharginak, Eskarne jatetxean bapo bazkaldu eta
eguna jai giroan emateko.

KULTURA
Emakumeak Erdi Aroan

ASTELEHENEAN ZABALDUKO da La mujer del País
Vasco en la Edad Media izenburuko ikastaroan izena
emateko epea (otsailaren 27ra arte). Cristina Ayusok
emango duen ikastaroan Erdi Aroko euskal
emakumeen bizimoduari errepaso polita emango diote,
hainbat gairi erreparatuta. Ikastaroa Portalean emango
da (gazteleraz), Musika Eskolako auditorioan,
10.00etatik 11.30etara honako egunetan: martxoaren
5ean, 12an eta 26an, apirilaren 2an, 16an, 23an eta
30ean, maiatzaren 7an, 14an, 21ean eta 28an eta
ekainaren 4an, 11n eta 18an. Matrikulak 30 euro balio
du Eibarren erroldatuta daudenentzat eta 45 Eibartik
kanpokoentzat. Izena emateko Pegorara joan behar da.

laburrak
I K AS TE N
Martitzenean Felipe II
luces y sombras de un
monarca responsable
ikastaroarekin aurrera
egingo dute Ikastenekoek
(10.00etan EPAn).
Ikastaroa Aulas
Kutxa-rekin elkarlanean
antolatu dute Ikastenekoek.

Aratosteetan dotoreen jarritako taberna

UDALAK HERRIKO TABERNARIEN artean
lehiaketa deitu du, dotoreen jarritako taberna
aukeratu eta saritzeko asmoarekin. Lehiaketan
Aratosteetarako taberna apaintzen duen
edonork har dezake parte. Izena emateko Pegorara joan behar da, otsailaren 19ko 14.00ak
baino lehen (edo, nahiago izanez gero, 010 tele-

fono zenbakira deitzeko aukera dago). Parte
hartzea erabakitzen dutenek, otsailaren 20ko
18.00etarako dena prest izan beharko dute,
epaimahaiko kideak barixaku arratsaldean
bertan pasatuko baitira taberna ikusi eta balorazioa egitera. Irabazleak Eibarko Udalaren
garaikurra jasoko du.

San Blas opilak bedeinkatu dituzte

OHITURARI JARRAITUTA, eibartar mordoa joan den martitzenean herriko elizetara, San
Blas opilak bedeinkatzeko meza berezietara. San Andres elizan 11.00etan izan zen meza
eta opilak bedeinkatu eta gero,
askok kanpoan, eliza parean
dagoen brontze-eskulturan argazkia ateratzeko aprobetxatu
zuten eguna.

BL U ES WI L L IS
Gaur gauean, 23.30etatik
aurrera, kontzertua
eskainiko dute Blue
Willis taldekoek Koskor
tabernan.
S A N TA G E D A A G I N A G A N
Domekan ospatuko dute
Aginaga auzokoek Santa
Ageda, urteroko moduan
erromeria batekin:
11.00etan meza ospatuko
dute San Roman eta Santa
Agedaren ermitan eta,
ondoren, musika
eta pintxoak izango dira
protagonista.

Aratoste kartelak ikusgai

GAUR ARRATSALDEAN hasi eta otsailaren
22ra arte, Udalak antolatutako Aratosteak 2009
kartel lehiaketara aurkeztutako lanak (sarituak
zein saritu barikoak) ikusgai izango dira Portalean, erakusketa aretoan, ohiko ordutegian: martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

Belen Molina Martín –erizaina–

OPARITZEKO BONOAK
Urkizu, 13 / 943 120200

EI BAR ZINE KLU BA
Udaleko Euskara-Kultura
Batzordeak aditzera eman
duenez, otsailean ez da
zine klubeko
programaziorik izango,
hilabete honetan beste
ikuskizun batzuk
daudelako. Martxoaren
3an bueltatuko dira Eibar
zine klubaren emanaldiak.

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA

SA N B A L EN TI N
Maiteminduen eguna
ospatzeko, hilaren 13an
Untzagako jubilatu etxean
txokolate-jana musutruk
izango dute bazkideek,
17.00etatik aurrera.
Beheko Tokian, berriz,
otsailaren 14an izango da
txokolate-jana eta jaialdia,
17.30etan.

URKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
uthemek@uthemek.com

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
...eta kitto! 09/II/6
666 zkia.
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KULTURA

Trikitraka Trikitron
Coliseoan
TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON pailazoek Trikitraka Trikitron ikuskizuna eskaini zuten
Coliseoan ostailaren 2 eta 3an.
Aurretik ikusmin handia sortu
zen emanaldi honen aurrean
eta sarrerak agortuta zeuden
egun batzuk aurrerago.
Kolore biziz jantzitako eszenatokian Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoek bertan bildu zirenen barreak eragin zituzten eta
momentu dibertigarriak eskaini
zizkien. Ikuskizunak, bestetik,
ETB-n emango dituzten saioak
grabatzeko aprobetxatu zituz-

Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoen saioa grabatu zen Coliseoan. / EKHI BELAR

ten. Joan den asteburuan, urtarrilaren 31ean, Eibarren maiatzean grabatutako saio bat eskaini zuten eta gauza bera
egingo dute bihar.

EUSKARAREN
.EUS DOMEINUA. Interneten
`.eus´ domeinua lortzeko helburuz, PuntuEus elkartea sortu
dute. Euskaldunek Interneten
“ikur propioa” izatea lortu
nahi dute, “munduak jakin dezan euskaldunok bagabiltzala
Interneten”. `.eus´ domeinu
izateko eskaria ICANN erakundeari aurkeztu beharko
diote, eta pare bat urte barruedo erantzungo du. Euskalgintzako, hezkuntzako eta Interneteko elkarte eta erakundeak
dira sustatzaileak: Euskaltzaindia, Kontseilua, EHU, EITB...
Katalanen ereduari jarraituz
(.cat), lehen mailako domeinua
sortu nahi du PuntuEus elkarteak; lehen mailako domeinu horiek lau taldetan daude banatuta, eta .eus babestuen taldean sartzeko eskatuko dute. Antzerako bidea hartu dute Galizian, Bretainian eta Galesen.
Orain arte, euskarazko edukiak bai, baina horiek hartzeko domeinurik ez dago Interneten, eta .com, .net, .es edota
.fr erabiltzen dituzte.

Antzezlan bi
Coliseoan

COLISEOAK ANTZEZLAN BI
jasoko ditu gaur eta bihar. Kanpingags taldearen ‘Hor al zaude’ antzezlana egongo da gaur
ikusgai 20.30etatik aurrera 7
eurotan. Asier Hormaza, Ainhoa Ayerbe eta Aitor Gabilondo
dira obra honen aktoreak, Ane,
Patxi eta mamu bati bizitza
ematen diotenak.
Ane eta Patxi elkarrekin bizitzera doazen bikote bat dira.
Etxea traketsa, txiki, hotza eta
beldurgarria da, eta umore txarreko mamu bat ibilikoi da inguruan. Umorea eta fantasia ez du
faltan antzezlanak. Bihar ‘La vida de un piojo llamado Matias’ek hartuko du lekukoa 18.00etatik aurrera 7 eurotan. Umeentzako antzerki bat da hau.

San Andres
Gozotegia

09/II/6 ...eta kitto!
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Martzianoak herrian Lagun Taldearekin

ORAIN DELA ASTEBURU BI
egon zen haize boladaren ondorioz jaialdia bertan behera
laga ostean, Lagun Taldeak
‘Badatozela Martetarrak!’ ekitaldia eskaini zuten joan den
asteburuan. Gainera, bihar ere
jaialdi hau ikusteko aukera
egongo da berriz Hezkuntza
Esparruan 17.30etatik aurrera.
Martetarren bisita jasoko dute jaialdian Lagun Taldekoek,

tartak
● enkarguak
etxera

giza eboluzioa nolakoa izan
den jakiteko irrikak bultzatuta.
Historiaurrea, olinpiadak, Frantziako Iraultza, Amerikaren aurkikuntza, diskoteken sasoia…
denetarik ezagutzeko aukera
izango dute. Lagun Taldeako
kideek, adimen-urritasuneko
pertsonek, euren monitoreekin
batera dantzan ibiliko dira martetarrek egiten duten ibilbidean
lagunduz.

TXOKOA
Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

KOROAK

●

ESKELAK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

●

HILARRIAK

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen
dizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki
bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

laztanak
emoten...

Zorionak, LARRAITZ,
gaur hiru urte betetzen
dozuz-eta. Patxo
haundi bat etxeko
danon partez.

Ongi etorri, ALBA,
eta zorionak amatxo
Susana eta aitatxo
Imanoli holako neska
ederra ekartziagaittik.

Zorionak, IÑAKI,
domekan urtiak beteko
dittuzulako. Besarkada
bat eta laztanak lagunen
partez.

DENBORAPASAK
SUDOKUA

8

3

4

Ongi etorri, KATRIN,
aitatxo, amatxo
eta Malenen partez.

AGENDA

Zorionak, EKAIN,
Isasmendi Jauregi,
gaur bi urte betetzen
dozuzelako. Gurasuen eta
aitxitxa-amamen partez.

JAIOTAKOAK

- Marta Cortizo Rodríguez. 2009-I-24.
- Kautar Lekhal. 2009-I-24.
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8 2 6
3 5
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7 2
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4 2 1
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4
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9
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- Josu Mendia Gil. 2009-I-26.

- Lander Souto Hernández. 2009-I-28.
- Alba Fernández Iglesias. 2009-I-30.
- Iker Blanco Calderón. 2009-I-31.

- Katrin Gesalaga Aranberri. 2009-II-1.

HILDAKOAK

- Antonio Cavia González. 82 urte. 2009-I-24.

- Jose Antonio Uranga Lizaso. 77 urte. 2009-II-1.
- Justina De Vicente García. 95 urte. 2009-II-3.

- Luis Miguel Elizburu Egiazu. 51 urte. 2009-II-4.
- Jose Mª Areitio Amillategi. 88 urte. 2009-II-4.

AURREKOAREN EMAITZA

untzaga

zineafilmakzinea filmakzinea filmakzineafilmakzinea
“Camino”

Zuzendaria:
Javier Fesser
Aktoreak:
Nerea Camacho,
Carmen Elías,
Mariano Venancio,
Manuela Vellés…

Azkenengo Goya sarietan irabazle
nagusia izan da filme hau. 2001ean
11 urte baino ez dituen Camino
neskatoaren istorioa kontatzen digu.
Hiltzear dago Iruñeako ospitale batean,
lasai hil behar dela dirudi, baina…

“Las mantenidas sin sueños”
Zuzendaria:
Martín Desalvo
Aktoreak:
Lucía Snieg,
Vera Fogwill,
Mía Maestro,
Mirta Busnelli…

ego-ibar

Ama gaztea da Florencia, baina ez daki
zer egin bere alabarekin. Eugeniak,
alabak, 10 urte baino ez ditu, baina
honezkero badaki zer egingo lukeen ama
izanez gero. Elkarrekin egin beharra dute
bidaia, alde onak eta txarrak batuta…

...eta kitto! 09/II/6
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horoskopoa
ARIES
Eztanda egingo duzu azkenean!
Hobe duzu pertsona horri sentitzen
duzuna esatea, ez baita ona dena
zure barnean gordetzea.
TA U R U S
Datorren astean konturatuko zara
nola zure berbek askotan laguntzeko
balio duten. Laguntza ederra
eskainiko diozu lagun bati.
GE M I N I
Jatorra zarenean zoragarria zara,
baina egun aldrebesa daukazunean…
Hobe zuregana inor ez hurbiltzea!
Ez da hala?
CANCER
Astea ondo hasi eta hobeto amaituko
duzu. Azken aldian bizi duzun
momentu ona luzatu egingo da,
beraz, aprobetxatu.
LE O
Momentu txarrenei alde onena
ikusten saiatuko zara datozen
egunotan, baina askotan zaila egiten
da. Hala ere, ez etsi!
VI RG O
Ez duzu etxetik irteteko gogorik
izango. Makal sentituko zara
eta bakarrik egoteko gogoarekin.
Azkenean, zure nahia lortuko duzu.
LIBRA
Ez daukazu zertan kezkatu, ez
zintuen inork ikusi. Hala ere,
hurrengoan argiago ibili, bestela
harrapatu egingo zaituzte.
SC O RP I U S
Umetako oroitzapenak etorriko
zaizkizu burura asteburuan. Une
ederrak bizi izan zenituen orduan,
baina ederragoak biziko dituzu orain.
S A G I T TA R I U S
Astehelenak astelehen dira, baina
bestela aste osoan izango duzu
irribarrea ahoan. Astelehenean
halamoduz konponduko zara.
CA P RI C O RN I U S
Egingo ez duzun gauza batengatik
errua egotziko dizute eta denak
kontra izango dituzu ondorioz.
Defentsa ona prestatu beharko duzu.
AQUARIUS
Gustora ibiliko zara udazken
eta negu honetan zerutik jausi den
ur guztiarekin, ezta? Eta uda guztiz
lehorra bada? Ikusiko duzu orduan!
PISC IS
Juergarako gogoa izango duzu, baina
hobe norbaitekin egin, bakarrik
irtetzea ez baita dibertigarria.
Ea batenbat konbentzitzen duzun!
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Barixakua 6

Astelehena 9

ANTZERKIA

ZINESKOLA

20.30.- Hor al zaude
(Kanpingags). Sarrera:
7 euro. Coliseoan.

09.00.- En un mundo
libre (Zuz: Ken Loach),
DBHko 4. mailakoentzat.
Coliseoan.

KONTZERTUA

HITZALDIA

23.30.- Blue Willis
taldearen kontzertua.
Koskor tabernan.

Zapatua 7
ESKOLA ZABALIK
11.00/14.00.- Eskola
Zabalik jaialdia: puzgarriak,
makillaje tailerra, bio-dantza
tailerra, karate tailerra,
erroskilak, taloak, ikasleen
lan eta proiektuak…
Urkiko Arrateko Andra Mari
ikastetxean.
16.30/19.00.- Eskola
Zabalik jaialdia: puzgarriak,
tailerrak, ikasleen lan
eta proiektuak…
Amañako ikastetxean.

LAGUN TALDEA
17.30.- ¡Que vienen
los marcianos! Lagun
Taldearen ikuskizuna.
Hezkuntza Esparruan.

ANTZERKIA
18.00.- La vida de
un piojo llamado Matías
(El espejo Negro). Sarrera: 6
euro. Umeentzat. Coliseoan.

Domeka 8
ERROMERIA

19.00.- Posible al da
demokraziaren oinarri
etikoak aurkitzea? Hizlaria:
Jokin Bildarratz EUDELeko
presidentea. Portalean.

Martitzena 10

11.00.- Santa Ageda
erromeria. Meza San Roman
eta Santa Agedaren ermitan
(Aginagan). Ondoren,
musika eta pintxoak.

17.30.- Urteko batzarra.
Ipuruako jubilatu etxean.

BAZKARIA

HITZALDIAK

12.00.- San Andres
kalean jaiotakoen bazkaria.
Meza San Andres elizan
eta, ondoren, bazkaria
Azitain jatetxean.

KONTZER TUA
12.30.- Usartza Txistulari
Bandaren kontzertua.
Zuzendaria: Elena Pérez.
Udaletxeko arkupeetan.

UMEENDAKO ZINEA
17.00.- Umeendako
pelikula baten emanaldia:
Sarrera: 2’50 euro. Amaña
kultur aretoan.

lehiaketak
– Aratosteetan dotoreen jarritako taber na.
Izen-ematea: otsailaren 19ko 14.00ak baino lehen Pegoran edo
010 telefonoan. Baldintzak: lokalak otsailaren 20an
18.00etarako prest egon behar dira.

– Aratosteetako play-back lehiaketa.
Noiz: otsailaren 21ean, 17.00etan Untzagan. LH 5. eta 6.
mailakoentzat. Izen-ematea: otsailaren 19ra arte, …eta kitto!
Euskara Elkartean.

– Ar gazkilaritza Industriala (digitala).
Lanak entregatzea: otsailaren 27ra arte, Armeria Eskolako Ikasle
Ohien egoitzan.

– Debabarreneko txokorik gustokoena.
Informazioa: www.ongietorri.org. Epea eta proposamenak
bidaltzea: otsailaren 28ra arte, komunikazioa@debegesa.com.

– XV. Ipur terre Ipuin Lehiaketa
(LH eta DBHko ikasleentzat).
Norentzat: LH eta DBHko ikasleentzat. Lanak entregatzea:
martxoaren 18ra arte, …eta kitto! Euskara Elkartean.

BATZARRA

18.30.- Lagunen
garrantzia nerabezaroan:
talde-presioa (euskeraz),
Mogel Isasin.
18.30.- Gurasoendako
diziplina (gaztelaniaz).
San Andres ikastetxean.

IKASTAROA
19.00.- Giza
eskulturagintza. Portalean.

Eguaztena 11
ILLUNABARRIAN
19.00.- Ardo-dastaketa
saioa, Mikel Garaizabal
enologoarekin (izen-ematea
hilaren 9ra arte). …eta kitto!
Euskara Elkartean.

Eguena 12
EGO IBAR
ZINEKLUBA
17.30 eta 21.00.Las mantenidas sin sueños
(Zuz: V. Fogwill, M. Desalvo).
Sarrera: euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

BATZARRA
18.00.- Urteko batzarra.
Beheko Tokia jubilatu etxean.

IKASTAROA
19.00.- Giza
eskulturagintza. Portalean.

KALEETAN KANTUZ
19.30.- Kaleetan
Kantuz-erako entsegua.
San Andres elizako lokaletan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

ikastaroak
– Ardo-dastaketa.
Noiz: Otsailaren 11n, 19.00etan …eta kitto! Euskara
Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).
Izen-ematea: Otsailaren 9ra arte (…eta kitto!-n,
943200918 telefonoan).

– Giza irudiaren marrazki tailerra.
Noiz: Otsailaren 2tik uztailaren 29ra, astelehen
eta eguazten goizetan. Arrate Kultur Elkartean.
Izen-ematea: 943821353 edo 622053933.

– Masaje tailer ra.
Noiz: Otsailak 9, 16, 23 eta martxoak 2,
18.30etatik 20.30etara. Arrate Kultur Elkartean.
Izen-ematea: 943202299 eta 626984472.

– Pintura tailerra.
Noiz: Martitzen eta eguenetan, goizez edo arratsaldez,
uztailaren 30era arte. Arrate Kultur Elkartean.
Izen-ematea: 943821353 edo 622053933.

– Bizitzarako trebetasunak guraso
eta seme-alaben ar teko harremanetan.
Noiz: Otsailaren 19an, 23an eta 26an, 18.30etatik
20.30etara Portalean (gurasoentzat).
Izen-ematea: otsailaren 17ra arte, Pegoran (doan).

– Zerikasi (Irudiak Gimp programar ekin)
Noiz: Otsailaren 9tik 19ra, 16.30etatik 18.30etara
(astelehenetik eguenera). 25 urtetik gorakoentzat.
Non: IMHko Danobat Gelan (Elgoibar).
Informazioa: 943748271 (Leire) edo zerikasi@imh.es.

telefono jakingarriak

farmaziak

6, barixakua

EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

7, zapatua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

8, domeka

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren,

20)
9, astelehena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
10, martitzena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
11, eguaztena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
12, eguena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
13, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

– La mujer del País Vasco en la Edad Media.
Noiz: Martxoaren 5etik ekainaren 18ra arte, astean
behin, 10.00etatik 11.30etara Portalean (Musika
Eskolako auditorioan). Irakaslea: Cristina Ayuso.
Izen-ematea: otsailaren 9tik 27ra arte, Pegoran
(30 euro Eibarren erroldatutakoak, 45 besteentzat).

erakusketak

– Otsailaren 8ra arte
IOSU ARRIETAren margo erakusketa.
Topalekuan.

– Otsailaren 15era arte
ION ERRAMUN ETXEBERRIAren margoak.
Portalean.
– Otsailaren 20ra arte
IÑAKI GARCIAren argazki erakusketa.
Untzaga jubilatu etxean.

– Otsailaren 22ra arte
ARATOSTEETAKO KARTEL lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa. Portalean.

sarrerak
salgai
ANTZERKIA
-Hor al zaude. Otsailak 6, 20.30etan.
-La vida de un piojo llamado Matías.
Otsailak 7, 18.00etan.
MUSIKA
-Organiks. Otsailak 15, 19.00etan.

S O S d e i a k ... ... ... .. ... ... ... .. .. 1 1 2
P e g o r a ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. 0 1 0
U d a l e t x e a . ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 0 0
P o r t a l e a . ... ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 3 9
U d a l t z a i n g o a ... .. 9 4 3 2 0 1 5 2 5
M a n k o m u n i t a t e a94 3 70 0 7 99
D e b e g e s a .. ... ... .. 9 4 3 8 2 0 1 1 0
K I U B . ... ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 8 4 3
E p a i t e g i a .. ... ... .. 9 4 3 0 3 3 4 0 0
I b e r d r o l a .. ... ... .. 9 0 1 2 0 2 0 2 0
N a t u r g a s ... ... ... .. 9 0 2 1 2 3 4 5 6
D YA L a r r i a l d i a k .94 3 46 4 6 22
G u r u t z e G o r r i a .. 9 4 3 2 2 2 2 2 2
M e n d a r o o s p . .. .. 9 4 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l a t e g i a .... .. 9 4 3 0 3 2 5 0 0
T o r r e k u a ... ... ... .. 9 4 3 0 3 2 6 5 0
E r r e p i d e a k ... ... .. 9 0 2 1 1 2 0 8 8
E r t z a i n t z a . ... ... .. 9 4 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r e n .. ... .. 9 0 2 5 4 3 2 1 0
P e s a . ... ... ... ... .. .. 9 0 2 1 0 1 2 1 0
T a x i a k .. ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 0 7 1
.. .. ... ... ... .. ... ... .. .. 9 4 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . .. 6 2 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n o n / A l a t e e n 65 0 26 5 9 63

autobus ordutegiak

E IBAR-DONOS TIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta
20.30. Jaieguna: 09.30 eta 20.30. DONOSTIA-EIB AR . Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BIL BO. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIB AR . Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIB AR- G AS TE I Z. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
G AS TE IZ -E IBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EI BAR -IR UÑ A. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRU ÑA- EI BAR . Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIB A R - A R R ATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R AT EE I B A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. E I BA R- E L G ETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E LGETA- E I B AR . Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50era orduro. ME NDARO-ERMU A. Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

tren ordutegiak

E IBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EIBAR-DU RAN GO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOST I A. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMU A. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

...eta kitto! 09/II/6
666 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Aukera ezinhobea. Pisua saltzeko premia daukat. Egiguren kalean (Abontza
poligonoan). Egoera ezinhobean. Jantzita. 225.000 euro. Tel. 635-752986.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 38’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

– Eibarko erdialde/Urkizu inguruan pisua
hartuko nuke alokairuan. Tel. 690980846.

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 626-061112.

– Mutiloa kalean pisua alokagai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta bainu bi. Eguzkitsua. Igogailua. Tel. 617-163382.

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. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragar k ia k i pi nt zeko : 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai
3.2. Errentan

– Eibarko erdialdean logela alokagai lagun batendako. Tel. 943-254600.
– Logela eskaintzen da, pisua eta lankontraturako eskubidearekin. Tel. 686286110.
– Eibarren logela alokagai. Tel. 617942407.

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 646-566278.
– Eibarko erdialdean logela alokagai. Tel.
626-917395.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Elgoibarren komertzioa salgai jubilazioarengatik. Tel. 943-741978 edo 638555945.

3.2. Errentan

– Auto birendako garajea alokagai Barrena kalean. Itxia. Deitu gauez. Tel. 943207134.

– Asua-Errekan garaje itxia alokagai. Tel.
616-959625.

– Otaola Hiribideko 27an lokala alokagai.
Gazteendako aproposa. Tel. 657795679.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko interna moduan. Tel. 679-910991.

– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 636-172765.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-314024
edo 943-752230.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 620-336722.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 608431590.

– Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 666-815008 edo 679-878676.
– Neska eskaintzen da saltzaile moduan
eta garbiketa lanetarako. Tel. 629929926.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta sukaldari laguntzaile moduan. Tel.
608-474923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 695742233.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Tel.
943-030697. Rosa.

09/II/6 ...eta kitto!
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– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Tel.
608-969519. Mirta.

– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 648-505985 edo 943-030697.
– Neska eskaintzen da arratsaldez eta
asteburuetan nagusiak zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 636-049090.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako. Tel. 638908730.

– Emakumea euskalduna eta arduratsua
eskaintzen da asteburuetan nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 615-739367.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo nagusiak paseatzeko. Tel. 696659786.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 662-252150 edo 943531357. Deisy.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 695742233.

– Neska eskaintzen da estetizista moduan. Esperientzia. Tel. 622-850255.

– Neska eskaintzen da orduka nagusiak
zaintzeko. Tel. 943-751504.

4. LANA

4.1. Eskaerak
4.2. Eskaintzak

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

– Erizain laguntzailea eskaintzen da gaixoak zaintzeko egunez edo gauez. Tel.
667-461940. Saray.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Gidatzeko baimena eta autoarekin. Tel.
669-154143.
– Neska eskaintzen da orduka eta interna moduan edozein lanerako. Tel. 619662773.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Erreferentziak interna
moduan. Tel. 690-952002.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 646-048823.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Egunez edo gauez.
Esperientzia. Tel. 943-744433.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu, garbiketa lanak egin eta
kamarera moduan. Tel. 617-056828.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 693356418.

– Dekoratzailea eskaintzen da proiektuak
edo erreformak egiteko. Tel. 616-144262.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 943-753049.

– Eibarko emakume arduratsua eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta informeak Tel. 675-714988.

– Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 671-130649.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Esperientzia. Tel. 610-936839.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 690-783065.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta kamarero lanetarako. Tel. 671130649.

– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 689-251370.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 606-659634.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-265195.

– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 630-764528.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel. 686274433 edo 943-700941.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 638406645.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 678-534041.

– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 686-265293. Carmen.
– Emakumea eskaintzen da 09.00etatik
15.00ak arte nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 645-735116 edo
943-030697.

– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 686-545884.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-545884.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 680-250527.
– Neska eskaintzen da etxeko lanetarako. Interna edo externa. Tel. 679-673622.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 648-505985 edo 943-030697.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanetarako edo kamarera moduan. Tel. 636-927812.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
943-531931.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zindu eta garbiketa lanetarako.
Interna edo externa. Tel. 659-005343.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel. 671-972733.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel. 669-064252.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 648-143804.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 617-064327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka edo interna. Tel. 695742233.

– Neska euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia eta informeak. Tel.
610-078505.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
617-181542.

4.2. Langile bila

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.

– Emakume euskalduna behar da ume
bi zaintzeko. Deitu 20.00etatik aurrera.
Tel. 685-771884.
– Kamarera behar da Arraten. Tel. 677638184.

– Emakumea behar da interna moduan
lan egiteko. Tel. 943-121455.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Somierra eta koltxoia salgai. Egoera
onean. Tel. 660-523708.

– Foballerako botak salgai. Adidas. Aluminiozko takoak. Plantila eta poltsarekin.
42 zkia. 80 euro. Gauez deitu. Tel. 943530667.
– Kristalezko mahaia (metro bat) salgai,
marmolezko hankekin. Lau aulkirekin.
Egongelarako aproposa. Tel. 635744793.
– Combi izozkailua salgai. Urte bikoa.
Egoera onean. 110 euro. Tel. 637528992.

– Dendako mostradoreak, bitrinak eta
apalak salgai. Prezio oso onean. Tel.
943-121886 edota 676-377959.
– Orbea Onix karbonozko bizikleta salgai. 51 tailakoa. 2007ko modeloa. Ordenagailuarekin. Berria. 1.200 euro. Tel.
676-105492. Aitor.

– Mountain-bike salgai. Erabili gabea.
Tel. 686-286110.
– Mahaiko ordenagailua salgai. Pentium
4. 15”ko TCT pantailarekin. 180 euro.
Tel. 696-133655.

– Ohe artikulatua salgai. Elektrikoa eta
urrutiko agintearekin. Eskaren kontrako
koltxoia. 0’90koa. Prezio onean. Tel.
629-477440. Jose Antonio.

– Izotz-makina eta edalontzi garbigailua
salgai. Egoera onean. Tel. 669-956450.
Iban.

6.4. Bestelakoak

– Bigarren eskuko pianoa erosiko nuke
(elektronikoa ez). Deitu goizez. Tel. 645718194.

– Alcatel mugikor batentzako kargadorea
behar dut. Tel. 676-556739. Iñaki.

Illunabarrian…

Mikel Garaizabal
enologoa
IZEN-EMATEA
otsailaren
9ra arte

3 euro

(...eta kitto!ko
bazkideentzat
doan)

Ardo-dastaketa saioa
Otsailak 11
eguaztena
19.00etan
...eta kitto!n

Hobera egin du baliabideetan, berrikuntzan eta kalitatean
Urtez urte hazten dira. Baita euren eskola ere.

Aurrematrikulak:
Otsailaren 2tik 13ra

h a u r , l e h e n e ta d e r r i g o r r e z k o bigarren hezkuntzako ikastetxeetan

2009
2010
ikasturtea

Itzio D.B.H.

943 70 22 89

mogel isasi D.B.H.

Etorkizunerako prestakuntza
Eleaniztasuna

Amaña

943 20 72 50

Arrateko andra mari

943 20 72 35

943 20 30 94

Ezagutza teknologikoak
Balore integratzaileak

urkizu

j.a. mogel ikastola

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

943 20 84 87

san andres

943 12 17 78

943 20 79 95

