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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERROOSSOO..-- Aukeran, sasoiz. Egoki. “Eroso zatoz bazkaittarako”. “Eroso
etorri jatzu soiñekua”. 
EERROOZZEENNBBAATT..-- Nahi beste. “Indianu horrek, erozenbat diru ekarri bihar
izan dau”.
EERRPPIILL..-- Sokil, mokil; lurra landu ondoren geratzen diren lur multzo gogorrak.
“Famelixa guztia illaran, laixetan, erpil garratzak ataratzen dittue”.
EERRPPIILL JJOOTTEENN EEGGIINN // EERRPPIILLLLAAKK JJOO..-- Sokilak hautsi, apurtu. “Gaztiok erpil
joten egin dogu egun guztian”.

“Dopingaren kultura hedatu da eta ez da di-
ruagatik bakarrik. Halterofilian eta piraguismo-
an ematen denean, ez da aberasten direlako.
Dirua pizgarria bada ere, ez da bakarra; ira-
baztea, onena izatea eta horrela hartua izatea
oraindik pizgarri handiagoa da. Guztioi gusta-
tzen zaigu onenak izatea gure lanbidean: ba-
tzuk arauei jarraituz eta besteak edozelan”
((RRiicchhaarrdd PPoouunndd,, DDooppiinnggaarreenn AAuurrkkaakkoo AAggeennttzziiaa MMuunnddiiaallaa))

“Ikasgeletan tolerantziarik eza ematen da egu-
nero. Gizartea benetan gaixorik dago: matxis-
moa, homofobia eta transfobia dira bere gai-
tzak. Eta hiruko horrek biktima ugari sortzen di-
tu, gehienak ikusezinak. Aldaketarako, sektore
batzuk oztopo handiagoak jartzen dihardute.
Eta hemen, zehazki, Eliza Katolikoa da gazte ho-
riek baztertzen dituen gune nagusienetakoa ”

((JJeessuuss GGeenneerreelloo,, HHeezzkkuunnttzzaa AArrllookkoo kkoooorrddiinnaattzzaaiilleeaa))

asteko HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA esaldiak

...eta kitto!  09/III/6
670 zkia.

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko
orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.
Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abi-
zenekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrez-
koa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako
testurik kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozte-
ko eskubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. To-
nuari dagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta al-
dizkariak ez du bere gain hartuko bertan kaleratzen diren iritzien
gaineko erantzunkizunik. 
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kale-
ratzea erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu aha-
la jaso eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bi-
dali daitezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredak-
zioa@etakitto.com

E R R E D A K Z I O A
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Ateak zabalik ingeniaritza teknikoko eskolan

BIHAR ZAPATUA INDUSTRIA
INGENIARITZA Teknikoko
Unibertsitate Eskolak ateak
zabaltzeko eguna ospatuko du
goizeko 10.00etatik aurrera.
Eskolan irakasten diren Indus-
tria Ingeniaritza Teknikoko
ikasketei buruzko ezaugarriak
(Industri Elektronika eta Meka-
nika berezitasunak) eta lane-
rako dituen irtenbideak azal-
duko zaie hurbiltzen direnei.
Ikastetxeko arduradunen ber-
betan, “3 urteko ikasketak dira
eta Infoempleok urtarrilean ar-
gitaratutako unibertsitateko ti-
tuludunentzako lan eskaintzen
sailkapenean lehengoen arte-
an daude”.

Eskolako instalazioak ikusi
ondoren, Zientzia eta Teknolo-
giako Feria egingo da eta, bes-
teak beste, joandakoek inge-
niaritzako ekipo eta sistemekin
ibiltzeko aukera izango dute.

12.00tan, ProiektEIBAR Tekno-
logia-Proiektuen II. Lehiaketa-
ren sariak banatuko dira. Jar-
dunaldiei buruzko informazio
zabalagoa www.euiti-eibar.ehu.
es webgunean dago.

Ikasketen ezaugarriak ezeze, lanerako dituen irtenbideak azalduko dira biharko ekitaldian.

Elkartasunaren Astea La Salle ikastetxean
URTEROKO MARTXARI JA-
RRAITUTA, martxoaren lehe-
nengo aste bietan elkartasun
kanpaina garatuko dute La Sa-
lle ikastetxean, Isasin zein Azi-

tainen. Proega ikastetxeko Go-
bernuz Kanpoko Erakundeak
aurten garatuko duen proiek-
tuak Buenos Aires izango du
helburu eta Eibarko Udalaren

laguntza ekonomikoa jaso du.
Ikastetxean adierazi digute-
nez, “proiektuaren helburua,
baztertze arrisku larrian dau-
den 1.500 gazteren heziketa
izango da. Bestalde, eta ikas-
tetxe bietako familien eskuza-
baltasunari esker, garatzeko
bidean dauden herrialdeekin
lotutako gaien inguruko sentsi-
bilizazioa landuko dugu”. Ho-
rren harira, ekintza nagusi bi
izango dira: hilaren 11n, goize-
ko 11.00etatik aurrera Azitai-
nen elkartasun jokoak egingo
dira eta datorren barixakuan,
berriz, Isasiko ikastetxean
izango da ospakizuna.

a u t u a n
UURRTTEEKKOO BBAATTZZAARRRRAA
…eta kitto! Euskara Elkarteak
martxoaren 12an egingo du
urteko batzar nagusia,
elkartearen egoitzan (Urkizu,
11 solairuartea). Lehenengo
deialdia 19.00etan izango da,
baina bazkideen erdia baino
gutxiago bertaratzen bada,
ordu erdi geroago hasiko da
batzarra. Gai ordena honakoa
da: uholdeek sortutako
kalteen ordaina, 2008ko
gestio balantzea, 2009rako
egitasmoak eta aurrekontuak,
galdera-erantzunak eta
iradokizunak eta zuzendaritza
berriaren hautaketa eta
funtzionamendua. Amaieran
piskolabisa eskainiko da.

JJOORRGGEE KKRRUUZZEETTAA BBEEKKAA
Abuztuan hildako Eibarko
enpresa gizonaren izena
eramango du aurten sortuko
den Bekak. Datorren
barixakuan, hilaren 13an,
Irunen, SNA enpresan,
egingo den ekitaldian
aurkeztuko dute aipatutako
Jorge Kruzeta Beka, ferreteria
munduko graduondoko
gazteei zuzenduko zaiena.
Bekaren aurkezpenarekin
batera, Txema Elorza Saria
ere entregatuko zaie Jorgeren
familiakoei. Iaz irabazi zuen
Jorgek ferreteriaren arloan
giza baloreak saritzen dituen
golardo hori, baina ezin izan
zuen jaso.      

UUEEUU--KKOO UUDDAABBEERRRRIIKKOO
IIKKAASSTTAARROOAAKK
Udako Euskal Unibertsitateak
udaberrirako antolatu dituen
ikastaroak diruz lagunduko
ditu Udalak: Eibarren
erroldatutakoei matrikularen
erdia itzuliko die ikastaroan
%85eko asistentzia izanez
gero. Diru-laguntza eskaera
Pegoran egin behar da
eta ekainaren 10era arte
izango da horretarako
aukera. Udalak dioenez,
“diru-laguntza honekin
Eibarko Udalak eibartarrei
erraztasunak eman nahi
dizkie, herrian euskaraz
egiten den heziketa
eta kultur eskaintzan parte
har dezaten”.

Angel Elizondo hil egin da
EIBARKO BAKILLAUA-
REN KOFRADIXAKO pre-
sidentea izandako Angel
Elizondo aurreko barixa-
kuan, otsailaren 27an hil
egin zen Mendaron, 79 ur-
te zituela. Elizondo batez
ere bakailaoarekin lotuta-
ko ekitaldiak antolatzeaga-
tik izan da ezaguna he-
rrian: besteak beste bakai-
laoa prestatzeko mara-
toiak antolatzen jardunda-
koa dugu eta, azken urteo-
tan eta Bakillauaren Kofra-

dixako buru zela, San An-
dres jaien inguruan antola-
tu ohi den bakailao txapel-
ketako sustatzaile eta ar-
duradunetakoa izan zen.
Azken urteotan, gainera,
eta gazteak bakailaora
erakartzeko ahaleginetan,
eskolarteko bakailao txa-
pelketa sortu eta antolatu
zuenetako bat izan zen.
Lerro hauen bitartez haren
familia eta lagunekin bat
egin eta gure atsekabea
adierazi nahi dugu.

Angel Elizondo orain dela hiru hilabete egin zen Bakillauaren
Kofradixiako kofrade berrien izendapenean. / LEIRE ITURBE



Bada ingelesezko esaera
zahar bat gutxi
gorabehera honakoa

dioena: Batzuetan, zure ametsak
betetzea amesgaizto txarrena
bihurtu daiteke. Hausnarketa
hori berori aplikatu dakieke
domekako hauteskundeetako
protagonistei.
Eusko Alderdi Jeltzaleak
nazionalismoaren indar
hegemonikoa bihurtzeko ametsa
bete zuen, baina aldi berean
gehiengoak osatzeko zituen
bazkide guztiekin amaituta.
Historia egitekotan dago, 
Gasteizko gobernutik kanpo 
gera daitekeelako lehen aldiz.
Eta Patxi Lopez sozialisten 
liderra ametsak errealitate 
egiteko aukera duela esnatu da.
Baina, PP eta UPyD-ren botoak
baliatuko ditu horretarako?
Hautabide hori militante 
eta jarraitzaile sozialista 
askoren aurkakoa da, alderdi
horiekin paktatzea ez dutelako
gogoko. Hori bai, EAJ-rekin
adostasunera heltzea, 
naturalagoa balitz ere euskal
gizartearentzat, munizio
moduan izango litzateke
erabilia popularren 
eta komunikabide 
kontserbadoreengatik estatu
mailan Zapateroren aurka
egiteko. 
Eibarri begira, lehenengo aldia
da sozialistak nagusitzen direna
Eusko Legebiltzarrerako 
hauteskunde batzuetan, hirian
duten indarra berretsiz; 
interesgarria izan daiteke
gure inguruko politikoak
Eusko Jaurlaritzako kargu 
garrantzitsuetan ikusi ahal 
izatea ere.
Edozelan ere, Antzerki 
Jardunaldiak hasi diren honetan,
hautestontziekin izaten ditugun
zita guztietakoa ikusita, 
esan dezakegu hautesleek beti
“Berdinketa infinitoa” lana
antzezten dutela euskal
politikaren eskenategian.

Berdinketa infinitoa

Jose Luis
Martín

UDALEKO BERDINTASUN
ZERBITZUAK programazio be-
rezia prestatu du domekan os-
patuko den Emakume Langilea-
ren Nazioarteko Eguna gogoan.
Domekan bertan, 13.00ean kon-
tzentrazioa deitu dute 13.00era-
ko, Untzagan: Emakumeak au-
rrera egiten badu, munduak ere
bai lemapean batzeko deialdia
herritar guztiei zabaldu nahi die-
te. Horrez gain, aurreko barixa-
kuaz geroztik Portalean ikusgai
dagoen erakusketa ere Martxo-
aren 8aren inguruan antolatu da:

Ainize Txopitearen artelanak hi-
laren 29ra arte ikusgai izango di-
ra, martitzenetik domekara,
18.30etatik 20.30etara. Eta mar-
titzenean emakumeak ardatz
duten ikuskizun bi izango dira:
20.30etan Hezkuntza Esparruan
Teatro La Quimera taldeak Mu-
jeres antzezlana taularatuko du
(Antzerki Jardunaldien barruan)
eta 21.30etan, Coliseoan eta Ei-
bar Zine Klubekoen laguntzare-
kin, Por qué las mujeres siem-
pre queremos más filmaren
proiekzioa hasiko da.

GIPUZKOAKO BATZAR NA-
GUSIEK, erakundea gizarteari
gerturatzeko ahaleginari jarrai-
tuta, Gipuzkoa oinarri, Gipuz-
koa helburu kanpaina-hezigarri
berria ipini dute martxan. Kan-
paina ibiltaria da eta 25 laguni
harrera egiteko 40 m2 eta ezin-
duei sarrera errazteko sarbidea
dituen autobus birziklatu batez
baliatzen dira. Gelan, talde ba-
koitzari moldatutako 50 minutu-
ko iraupena izango duten saio-
ak emango dituzte. Gela didak-
tikoa apirilaren 20, 21, 22, 23,
24, 25 eta 27an egongo da Ei-
barren eta bisitetan parte har-
tzeko eta informazio gehiago
jasotzeko, Idazkaritza Tekniko-
arekin jarri daiteke harremane-
tan 902 109 156 zenbakian.

DOMEKAN EGIN ZIREN EUS-
KO LEGEBILTZARRERAKO
hauteskundeetako Eibarko
emaitzak eskuan, PSE-EE al-
derdiak lehenengoz EAJri au-
rrea hartu dio, 5.032 boto esku-
ratuta. Jeltzaleek 4.887 boto ja-
so dituzte eta hirugarren indar
politikoari, PP-ri, alde handia
atera diote (1.337 boto izan di-

tuzte popularrek). Baliogabeko
botoak doaz ondoren (1.272, eta
ezker abertzaleak egindako zen-
baketaren arabera, horietatik
1.232 Urrezko Botoak dira). Ara-
larrek, berriz, igoera nabarmena
izan du eta bosgarren lekuan ko-
katu da, 1.038 botorekin. Ezker
Batuak, berriz, beheranzko joe-
rari eutsi eta 538 botorekin kon-

formatu behar izan du. Eta gal-
tzen irten dira, baita oraingoan
koalizioan barik euren kabuz jo-
an diren EAkoak ere (533 boto).
Lehenengoz hautagaitza aur-
keztu duen eta Rosa Díez buru
duen UPyD alderdiak 118 boto
jaso ditu gurean.

…eta kitto!-ko lantaldeak,
ohikoa denez, jarraipen berezia
egin zien hauteskundeei egun
osoan, astelehenean bertan he-
rriko kiosko eta bestelako esta-
blezimenduetan ale berezia do-
an banatu ahal izateko. Ale ho-
rretan herriko alderdi politikoe-
tako ordezkarien aurreikuspe-
nak eta emaitzen inguruan
egindako irakurketak jaso ditu-
gu, herriko emaitzekin eta inte-
reseko beste hainbatekin bate-
ra. Alea interneten eskuragarri
daukazue domekaz geroztik,
www.etakitto. com helbidean
hauteskundeei eskaintzen die-
gun atalean.
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Botua eman zezaketen eibartarren bi herenak gerturatu ziren hautestontzietara. / LEIRE ITURBE

Martxoaren 8rako programazioa

Batzar Nagusien
kanpaina

Alderdi sozialistak irabazi du Eibarren
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Aurten sortu zela 
40 urte beteko dituen
Unibertsitate Laborala

eraiki zutenean, 
ikasle kopuru hori 
hartzeko tokiarekin 
jaso zuten eta 900

ikasleri ostatu emateko
prestatu zuten. 

Lehenengo 
promozioan 
Espainiako 

45 probintziatik 
ailegatutako 
244 ikaslek 

ikasi zuten bertan.

`̀TTrreennbbiiddeeaa bbiiddeeaa ddaa´́ eerraakkuusskkeettaa uuddaalleettxxeeaann
MARTXOAREN 13-RA ARTE
ikusgai egongo da udaletxean
Trenbidea, bidea da erakusketa.
Euskadiko trenbide sarearen
gaur egungo egoerari eta, batez
ere, etorkizunari buruzko datu
nagusiak biltzen dituen erakus-
keta Eusko Jaurlaritzako Ga-
rraio eta Herri Lan Sailak eta Ei-
barko Udalak antolatu dute eta
astelehenetik barixakura,
09.30etatik 13.30etara egongo
da zabalik. Aurretik beste herri
batzuetan ikusgai izan den era-
kusketa ibiltaria lau informazio-
gunetan banatu dute: lehenen-
goan, Euskadin garraioak bizi
duen egoerari buruzko ikuspegi
orokorra eskaintzen dute: “Erre-

pideak duen gehiegizko pisua
eta horrek eragiten dituen gizar-
te, ekonomia eta ingurumen ar-
loko arazoak. Ondoren, arazo
horien aurrean trenbidea bene-
tako alternatiba dela erakusten

da, garraiobide eraginko-
rra eta iraunkorra baita.
Atal honetan, orain bertan
egiten ari diren eta dato-
zen urteetan egitekoak di-
ren inbertsioen berri ema-
ten da, bai EAEko Admi-
nistrazioaren aldirietako

sarekoena, EuskoTren, bai tran-
bia eta metrokoena”.

Bigarren atalean, merkantzien
garraioaren arazo bereziak landu
dituzte, trenak arlo horretan dau-
kan potentzialitatearekin batera.
Hirugarren atalean euskal trenbi-
de-sare berria edo Euskal Y-a da
ardatza. Eta, amaitzeko, mundu
osoko abiadura handiko tren na-
gusien berri ematen dute, batez
ere, Europakoena. Informazio
gehiagorako, www.euskaly.com
helbidera jo dezakezue.

asteko

datua
1111 .... 1111 00000000

Oin dala 

urte

Herriko taxistak %2 igo zittuen tarifak, estatuan %2,4 igo zebenian eta Gipuzkuan %1,4. Eibar-Ermua
zerbitzua 900 pezetatan zeguan eta Eibar-Elgoibar 1.200ian. 27 taxi zeguazen orduan herrixan.

Eibartarrak foballeko nesken taldia sasoi hartako estatuko talde onena zan. Liga Nazionaleko li-
derra zan, zortzi puntuko aldiarekin, eta sei jokalari zittuan Euskadiko selekziño bixetan.

Eibar Europako herri zaharrenen artian zeguan harrezkero, eta %23tik gora ziran 65 urte baiño gehixa-
go zekenak. Gaztien kasuan, bestalde, 25 urtetik beherakuak populaziñuaren %21,8 osatzen zeben.

Martxuaren 8rako Eibarko Emakumiaren Mahaixak etxeko biharra aukerau zeban lantzeko gai
moduan. Urkilora, Pagatxa, Goi-Argi, Altzoa eta independientiak osatzen zeben mahai hori. 

11999999--IIIIII--55 // 226666.. ZZKKIIAA..

hamar

Eibarko 12 enpresatako ordezkarixak egon ziran, betiko lez, Bilbon
egin zan Erremintta-Makiñaren Bienalian. 25. ediziño horretan, 36
herrialdetako 1.760 enpresetako barrikuntzak ikusi ahal izan ziran.

Aitor Arakistain Eibarko auto gidarixak, zirkuitoko erresistentzia
modalidadeko Espaiñiako Kopan parte hartzeko, Txus Jaio gi-
dari haundixarekin osatu zeban taldia, Seat Leon batekin.  

Errebal merkataritza zentruko lerrokaduria eta alturak onartu zi-
ran Udaleko osoko bilkuram. Eraikuntza barrixaren altueria lehen-
gua baiño hiru metro txikixagua izango zala aurreikusten zan.

Etxian erabillittako olixua birziklatzeko zerbitzuak Rialton eta Un-
tzagan egitten hasi ziran, Rialto parian hil bakotxeko lehelengo
eguaztenian jasoz eta Untzagan hilleko bigarren eguaztenian.

22000088--IIIIII--77 // 663300.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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JUAN MARIA URIARTE Do-
nostiako Elizbarrutiko gotzaina
domekan Eibarren izango da,
herriko familiekin elkartu eta
eurekin berba egiteko: 10.00-
etan hasiko da egunerako
prestatutako programazioa,
gotzainaren hitzaldi batekin
eta, horrez gain, han bilduta-
koekin elkarrizketarako tartea
ere izango da. 11.30etan, be-
rriz, tailerrak hasiko dira eta
handik ordubetera, 12.30etan,

eukaristiaren ospakizuna hasi-
ko da. Ekitaldira familia guz-
tiak, guraso zein umeak daude
gonbidatuta.

Gotzainak familia kristauekin
egiten diharduen bilera hauen
helburua bikoitza da: familia
kristauei entzutea eta Elizbarru-
tiak duen familientzako egitas-
moaren berri ematea. Tolosan
urtarrilaren 31n hasi ziren bilere-
kin eta Errenterian amaituko dira
topaketak, martxoaren 22an.

NAGUSI EZINDUAK ETXEAN
hartu eta zaintzen dituzten fa-
miliendako ikastaroa emango
da Eibarren, Sendian progra-
maren barruan. Ikastaroa Os-
car Mondragón psikologoak,
sendagile batek, Hurkoa Fun-
daziokoek, Icavi-Bikainekoak
eta gaian adituak diren beste
hainbatek emango dute, mar-
txoaren 23tik 27ra (5 saio
izango dira guztira), 15.00eta-
tik 17.00etara Portalean (gaz-

teleraz). Izen-ematea doan da
eta taldeak mugatuak izango
dira (gutxienez 10 eta gehie-
nez 20 lagun onartuko dituz-
te). Interesa duenak martxoa-
ren 20ra arte eman dezake
izena (aurretik toki guztiak ez
badira bete), Pegoran. Ikasta-
roaren helburua, antolatzaile-
en berbetan, “adineko ezin-
duak zaintzen dituzten familiei
zeregin hori behar bezala egi-
ten erakustea” da.

auzorik auzo

Zazpi urte Asua Erreka gaztetzen
Tallarra gaztetxeak Asua Erreka kalean ateak zabaldu zi-
tuela zazpi urte betetzen dira eta, hori ospatzeko, datozen
egunetarako ekintza bereziak antolatu dituzte bertako gazteek.
Domekan, 19.00etatik aurrera zine klub saioa izango da, Fólla-
me (Zuz: Virginie Despentes eta Coralie Trinh Thi, 2000) filma-
rekin. Astelehenean, berriz, 19.00etan txupinazoa botako dute
gaztetxetik bertatik eta eguaztenean, ordu berean, Desobedien-
tzia zibilaren aspektu praktikoak izenburuko hitzaldia emango
dute. Ekitaldi guztiak Tallarra gaztetxean izango dira eta herritar
guztiak ospakizunekin bat egitera gonbidatuta daude.
Gaztetxea zabaldu zutenez geroztik, gehienbat musikak, hitzal-
diek eta zineak osatu dute bertakoek prestatutako programa-
zioa. Sasoi batean domekero zine klub saioak eskaini izan di-
tuzte, sarritan gai baten inguruko zikloak osatuta. Horrez gain,
hamaika talderen kontzertuak hartu ditu gaztetxeak eta jange-
la makrobiotikoa ere antolatu izan da.

Polonia Etxeberria
Urki auzoan dago Polonia edo Apolonia Etxeberriari
eskainitako kalea eta herriko kalerik altuenetakoa da.
Industriaren munduan oso ezaguna zen familian jaioa
eta hezia, emakume honi irakaskuntza mundutik datorkio
ospea, neskentzat lehenengo eskola sortu zenean han egon
zen-eta Gumersinda López de Gereñuri laguntzen
eta 1889an eskolaren ardura bere gain hartu zuen.
Pegora kopurua: 22. Erroldatutakoak: 838.

Zaintzaileentzat ikastaroa

eibar kaleka

Adineko ezinduak zaintzen dituzten familiei laguntzeko prestatu dute ikastaroa.

Uriarte gotzainarekin topaketa
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- ‘Técnicas mixtas’ izeneko
erakusketa eskaintzen ari zara
Portalean. Zer aurkituko du
bertara hurbiltzen denak?

Egiten ditudan gauza ezberdi-
nak ikusteko aukera izango du
bertara hurbiltzen denak espa-
zio berean batuta. Portaleako
kupula-gelan aurki daiteke, eta
emakumearen nazioarteko egu-
naren barruan antolatu diren
ekintza ezberdinen artean koka-
tzen da.
- Nola deskribatuko zenuke
erakusketa?

2007tik gaur egunera arte pa-
perean egindako lanen aukera-
keta da. Gaien aldetik ezberdin-
tasunak daude, baina collagea-
ren teknikak batu egiten ditu eta
poesia beti agertzen da.
- Zer da lan hauen bidez isla-
tzen saiatzen zarena?

Nire barne-mundua islatzen
dut, nire kezka eta ardurak. Lan

batzuk umore kutsua daukate,
beste batzuk gizakiaren sinple-
tasuna salatzeko balio dute.
Kezkatzen nauten gaiak lantzen
ditut, inoiz kontatu ez ditudan
ametsak.
- Paperean egindako lanak di-
tuzu ikusgai erakusketan. No-
lakoa izan da hauen sormen-
prozesua?

Paperezko lan hauek modu
oso intuitiboan garatzen ditut eta
asko gozatzen dut hauek egite-
an. Collagea txiki-txikitatik landu
dut, orduak eta orduak pasatzen
nituenean aldizkarien ebakinen
artean eskolatik bueltan. Esan,
gainera, nire bidaietan batzen
ditudan aldizkarien bilduma dau-
kadala. Irudiak berba eta pintu-
rarekin uztartzen ditut, horrega-
tik deitzen diet teknika mixtoak.
- Lehen aldia da Eibarren era-
kusketa eskaintzen duzuna.
Berezia da zuretzat?

Eibarrek leku garrantzi-
tsua betetzen du nire
bihotzean eta, horregatik,
ilusio handia egiten dit he-
men erakusketa eskain-
tzeak. Txikitatik etortzen
naiz hona nire familiari bi-
sita egitera eta Eibarrekin
zerikusia duten oroitzapen
ugari ditut. Oraindik ere
askotan etortzen naiz, eta
Jorge Oteizak nire aitaren
omenez egindako ‘Txopi-
tea eta Pakea’ eskultura
ikustean sentsazio ederra
sentitzen dut beti. Espero
dut bere lekuan kokatzea
berriz ere eskultura hau.

- Daniel Txopitearen alaba za-
ra. Nola gogoratzen duzu?

Nire aita karisma handiko ar-
tista zen eta laguna niretzako.
Bere galera goiztiarra oso kolpe
gogorra izan zen, baina bere
oroitzapen beroak edonora noa-
la laguntzen dit. Exijentzia han-
diko gizona zen, bere buruare-
kin batez ere, eta horregatik utzi
du bere zigilua daukan lan-bildu-
ma garrantzitsua. Amak eta nik
erakusketak egiten jarraitzen
dugu, eta bere ondarea erakus-
ten galeria eta erakundeen bitar-
tez. Koadroetan zehar bera bizi-
rik mantentzeko modu bat da.
- Paperetik at lekua aurkitu
duzu sarean, ezta?

Internetekiko dudan lotura
2000 urtean hasi zen, ordena-
gailuan arakatzen ibili, eta ho-
nek zituen komunikazio eta sor-
men aukerez ohartzean. Orain,
ordenagailua beharrezko tresna
da niretzat; berarekin egiten dut
lan eta berarekin adar ezberdi-
nak arakatzen ditut. Idatzi egiten
dut, arte digitaleko piezak sor-
tzen ditut, fotomuntatzeak, disei-

nu grafikoa, web orrialdeak,
etab. Ondoren, hori guztia sare-
ra igotzen ditut nire webgunee-
tara (www.ainizetxopitea.com
eta www.cyberpoetry.net) .
- Zer dira portfolio webgu-
neak?

Ikusizko kurrikulumak jasotzen
dituzten webguneak direla esan-
go nuke. Adibidez, artista bat ni-
rekin kontaktuan ipintzen da bere
lana munduari erakutsi nahi dio-
lako, orduan, bere ibilbidea eta
lana internet bitartez erakusteko
webgune bat diseinatzen diot.
Guzti honekin traste guztiekin be-
sopean ibiltzea aurrezten duzu
eta klik baten bitartez ezaguta-
razteko aukera ematen dizu.
- Zer dauka ‘NetArt’-ak beste
arte adierazpenek ez dutena?

Inspirazio bitartekari bezala
Internet erabiltzen duen ekoiz-
pen artistikoa da ‘NetArt’-a. Arte-
aren beste disziplina bat da,
nahiz eta eskultura eta pinturatik
aldentzen den pigmentu eta ma-
terial plastikoak erabiltzen ez di-
tuen. Nolabait esateko, baliabi-
de birtuala da.

“Kezkatzen nauten
gaiak lantzen ditut”

Gaur 19.00etan inauguratuko da ‘Técnicas mixtas’
izeneko erakusketa Portalean eta martxoaren 29ra
arte egongo da ikusgai. Ainize Txopiteak paperaren
gainean egindako lanak eskaintzen dira. Barnetik
kanpora aterata, sentsazioak sortzea da Daniel 
Txopitearen alabaren asmoa erakusketa honen 
bitartez.

AAIINNIIZZEE TTXXOOPPIITTEEAA, margolaria:



9

...eta kitto!  09/III/6
670 zkia.

KALEKO
INKESTA

FFEELLIIPPEE AALLEEGGRRÍÍAA

6600 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Ez, ez dot ondo ikusten zerbaitt
egittiagaittik bizi osorako kartzela
zigorra jasotzia. Gaur egunian
daguazen zigorrak nahikuak dira-
la begittantzen jata, gauzia da zi-
gor horrek hobeto eruan bihar di-
rala eta bihar dan moduan bete.
Formula bat billatu bihar da justi-
zia ondo banatzeko.

Bizi osorako kartzela 
zigorraren alde zagoz?

MMAARRCCEELLIINNOO AARRZZUUAAGGAA

8811 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Kasu batzuetan bizi osorako kar-
tzela zigorra ipintzia ondo ikusten
dot. Pederastak eta halakueri ipi-
ñiko netsen bizi osorako kartzela
zigorra, ia eskarmentatzen da-
ben. Danendako ez, baiña ba-
tzueri bai, bizi osua kartzelan pa-
satzia merezi dabela uste dot.

MMAANNOOLLII NNAAVVAARRRROO

3388 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ondo ikusten dot barriro bizi oso-
rako kartzela zigorra arautzia. Az-
ken aldixan pasau bihar ez diran
gauzak pasatzen dagoz eta jen-
dia, 4 egun kartzela egiñ ostian,
kalian dago barriro. Gaur egune-
ko araudixa ez da nahikua, zigor
oso txikixak betetzen dabelako
errudunak.

RROOSSAA MMAARRII AARRAAKKIISSTTAAIINN

6655 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dot pentsatzen biharrezkua
danik bizi osorako kartzela zigo-
rrik ipintzia. Nahikua da gaur egu-
nian daguazan kartzela zigorre-
kin, nahikua da pertsona batek
30 urte kartzelan pasatzia egin
dabenagattik ordaintzeko eta ba-
rriro be ateratzeko.

Komunikabidiak puztutako hilketa berezi
batzuen aitxakixaz baliatuta, barriro kalerau da
kasu batzuetarako bizi osorako kartzela 
zigorraren gaixa. Horretarako, delitugille
batzuen birgizarteratzia eziñezkotzak jotzen da
eta, arriskua betirako izango danez, legia be
aldatzia eskatzen dabe batzuek.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

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

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea

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 aa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
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Aurtengo aurrekontueri,
eta berezittasun modu-
ra, tokixan-tokiko inber-

siñorako fonduak gehittu bihar
detsaguz, Zapateroren gobier-
nuak krisixari aurre egitteko
ahalegiñari jarraittuz Udaleri,
biztanle kopuruaren arabera
emongo detsen diru-laguntzak,
herrixan inbertitzeko. De los
Toyosek azaldu deskunez,
“4.850.186 euro jasoko dittugu
hortik eta guk, diru horrekin,
gure aurrekontuak osotu egin
dittugu. Hau da, aurrekontua
biribiltzeko erabilli dogu diru
hori, baiña ez dogu aprobetxau
aurrekontua bakarrik horrekin
egitteko. Ez dabe ezer ordez-
katzen, laguntza emotera baiño
ez datoz. Gaiñera fondo horren
helburua ez da ezer ordezka-
tzia, osatzen laguntzia baiño”.

Gauzak holan, fondo horre-
tara presentatzeko moduan

eguazen proiektuak aukeratze-
ko, premisa biri segidu detsela
esplikau desku alkatiak: “Nahi-
ko aurreratuta eguazen proiek-
tuak zeintzuk diran begiratu do-
gu, plan hori azkar egitteko
proiektuendako pentsauta da-
gualako eta, era berian, pro-
graman jasotakuak zeintzuk di-
ran izan dittugu kontuan, horre-
ri lehentasuna emoteko”.

Hamalau proiektu presentau
eta danak onartu detsez: Ego
Gai-Isasirako eskillara mekani-
kuak (320.000 euro), Portalea
eraikiñaren errehabilitaziño eta
bestelako eraikuntza (650.000
euro), Urkizu pasialekutik Asua
Errekara eskillaria (110.000 eu-
ro), asfaltauak (221.169 euro),
Unben padel pistak egitt ia
(780.000 euro), Alfa-San An-
dres urbanizaziñuan erreka
ingurua atontzia (323.462 eu-
ro), Sansaburuko parkia

moldatzia eta frontoia tapatzia
(399.763 euro), aldapa Sansa-
burun (59.995.000 euro),
Tiburtzio Anitua, 32ko plazia
(295.027.00 euro), Arrateko
Andra Mari ikastetxian haurres-
kola (470.925 euro), Amaña
ikastetxian haurreskola
(470.756 euro), Txaltxa Zelaiko
parkia (586.327 euro), Unbeko
metal-estrukturak saniatzia
(74.731 euro) eta Ipuruako ki-
roldegiko fatxada konpontzia
(88.026.00 euro).

Partida inportantienak
Horrez gain, 2009rako inber-

siño programak jasotzen di-
ttuan partida-zerrendari begira-

tuta, alkatiak berak destakau
deskuz inportantienak edo,
behintzat, diru gehixen eruan-
go dabenak: “Ardantzako tren
geltoki barrixa tapatzeko biha-
rrak aprobetxauta, partida in-
portantia sartu dogu zati horre-
tan trenbidia estali eta pasiatze-
ko tokixa jasotzeko, Amañan
egindakuarekin jarraittuta
(1.700.000 euro), Eusko Jaurla-
ritzarekin batera Txarakuan,
Electrocicloseko etxe barrixe-
tan paso-nibela tapatzeko mi-
llioi bat euro erabilliko dira, ia
1’5 millioi euroko partida daka-
gu Orbeako kiroldegi barrixa
atontzen amaitzeko. Beste par-
tida oso inportante bat, 1’1 mi-

Otsaillaren 9ko udalbatzan onartu zittuen 
presupuestuak 39 millioi euro pasatxok osatzen 
dabe eta, iazkuarekin konparauta, igoeria %2’4kua
izan da. Mundu maillako krisi ekonomikuak bere
eragiña euki dau honetan be, baiña numeruak 
kuadratzeko ahalegin berezixa eginda, herrixan
egingo diran inbersiñuetan ez da jaitsierarik 
igarriko, inbersiño-ahalmenari eustia izan dalako 
aurrekontuak osatzeko orduan billatu daben 
helburu nagusiña. Eta hori betetzia lortu dabe.

Ardantzako geltoki barrirako biharrak aprobetxauta, pasiua egin nahi dabe. / SILBIA HERNANDEZ

KKrriissiixxaarrii aauurrrree 
eeggiitttteekkoo mmoodduukkoo 
pprreessuuppuueessttuuaakk

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA

OPARITZEKO BONOAK

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
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llioikua, akzeso mekanikuetara-
ko erabilliko da (igogaillu zeiñ
eskilleretarako); 800.000 bat
erabillera publikoko igogaillue-
tan erabilli nahi dittugu eta
300.000 eskillara mekanikueta-
rako, batez be Zezenbidera
doiazen eskillaretarako, Jai
Alaira doaizenendako. 900.000
euro erabilliko dittugu enpresak
tokiz aldatzen laguntzeko,
%0ko intereseko kredituak
emoteko, San Agustin reurbani-
zatzeko asmua dakagu, Merka-
talgune proiektuari jarraittuta
eta gauza bera egingo dogu
Karmelitetako plazarekin. Prai-
lliak eliza konpontzen dihardue-
la aprobetxauta, geuk ingurua
txukunduko dogu. Imesa-ri pro-
tekziñoko etxien promoziñuan
biharrian segitzeko 500.000 eu-
ro emongo detsaguz eta dato-
rren urtian jarraittuko daben
proiektua izanda be, aurten
400.000 euroko partida sartu
dogu, Ipuruako kanpoko igerile-
kuetan eguzkixa hartzen egote-
ko tokixa haunditzeko proiek-
tuari ekiteko. Proiektu honek
Eusko Jaurlaritzaren laguntasu-
na dauka eta 2009-2010 urtie-
tan egitten juatekua izango da.
Horrek dira partidarik aittagarri-
xenak, inbersiñorako fonduak
jasotzen dittuan 14 proiektuekin
batera. Proiektu horren barruan
inportantienak haur eskola bi-
xak dira, bixen artian ixa millioi
bat euro hartuko dabe-eta”.

Adostasun haundixa
Aurrekontuak egitteko or-

duan, alkatiak adostasun haun-

dixa lortu dabela pentsatzen
dau: “Nik esango neuke Udal
honek izan dittuan presupues-
tueri begira ipiñi ezkero aldeko
boto gehixen izan daben presu-
puestuak dirala: aldeko 19 bo-
torekin eta kontrako birekin
onartu ziran. Beste batzuetan

igual ez da kontrako botorik
egon, baiña abstenziñuak
emon dira. Eta adostutakuak
dirala diñot, talde bakotxak be-
re ardurakuak diran ataletako
aurrekontuak egin dittualako.
Bakotxaren sailletik abiatuta,
danon artian landu eta adostu
dittugu. Halanda be, hortik au-

rrera ez dogu adostasunik lortu
Ezker Batua-Aralarrekin, baiña
memorixan bertan jaso doten
moduan, arrakastak birenak di-
ra eta porrotekin gauza bera
gertatzen da, beraz bakotxak
jakingo dau adostasuna ez lor-
tze horretan zenbateraiñoko ar-
duria dakan”.

MMiigguueell ddee llooss TTooyyooss,, aallkkaattiiaa

- Zelakua izan da aurtengo presupuestuen
elaboraziñua?

2009xan, beste askori pasauko jakon mo-
duan, ekonomixari begira gauzak nahiko oker
dagoz. Krisixak jende guztiari eragitten detsan
moduan, udaleko kutxengan be eragiña eukiko
dau. Hasteko, diru-sarreren inguruko prebisi-
ñuak ez ziran betetzen eta partida konkretu ba-
tzuetan, gaiñera, jaitsieria nabarmena zan, ba-
tez be arlo bittan: batetik, Foru Aldundiak emon-
dakuetan eta, bestetik, konstrukziñuarekin lotu-
takuetan. Orduan, guk egindako ariketiaren ar-
datza hauxe izan zan: gastu arruntak (persona-
larenak etab.) ahalik eta gehixen estutzia, bai-
ña, era berian, inbertitzeko ahalemenari eustia.
Hori zan helburu nagusixetako bat. Iñolako mo-
mentuan ez dogu pentsau inbersiñuak bajatzia,
beti be gure inbertitzeko ahalmenari eustia izan
dogu buruan eta lortu egin dogu.

- Eta zelan lortzen da hori?
Helburu hori lortu ahal izateko, zorpetu egin

bihar izan gara, hau da, kreditua eskatu bihar-
ko dogu urtian zihar, 5’8 millioi ingurukua. Ko-
puru inportantia da, pezetetan ia 1.000 millioi
dira, baiña Udalaren ekonomixia horri aurre
egitteko moduan dago. Izan be, azken urtio-
tan ingresuak haundixak izan dira, ekonomi-
xia ondo juan dan bittartian. Udalak zekan
zorpetze mailla bajua izan da, %4aren inguru-
kua, eta gastuak be kontrolautakuak izan dira.
Dirua egon arren, zentzuzko inbersiñuak egi-
tten juan dira, dirua gastatzeko orduan gau-
zak ondo pentsauta, baiña aurreikusittako
proiektuetarako bihar zana inbertitzen. Horri
esker, oin zorpetze-kopuru horri aurre egiñ
ahal detsagu eta kredituaren laguntasunari
esker, gure inbertitzeko ahalmenari eutsi.
- Beraz, inbertitzeko dirurik ez da faltau-
ko…

Inbersiño gehixen egingo dan urtia izango
da hauxe, 15 millioi euro inguruko inbersiñuak
aurreikusi dittugu-eta. Horrekin, lehelengo
hauteskunde programetan hartutako konpro-
misuak, gerora gobernu-taldiaren programan
jasotzen juan diran proiektuak betetzen juate-
ko aukeria izango dogu.

“Gehixen
inbertiduko dan
urtia izango da”

11GEURE
GAIA

Txarakuan apso-nibela kentzeko biharrak laster hasiko dittue. / LEIRE ITURBE

Maiatza-ekaiña bittartian zabaltzekua da Orbeako kiroldegi barrixa. / EKHI BELAR
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- Zurea bokazionala da?
Baietz esan liteke. Batxiler-

goa ikasten ari nintzenean argi
neukan kazetaritza ikasi nahi
nuela eta horrela egin nuen.
Betidanik gustatu zaidan zer-
bait da.
- Herri Irratian egiten duzu
lan. Zertan aritzen zara?

Egunero ‘Hamaika berba’
irratsaioa egiten dut 12.00etatik
13.00etara. Bertan, herriko kon-
tuak lantzen ditugu, politika,
kultura… tertuliak ere egiten di-
tugu. Entzun dudanez, jendeari
asko gustatzen zaio saioa. Bes-
talde, informatibo lokala ere
egiten dut. Horrez gain, irratian
kazetari bi gaudenez, autokon-
trola egiten dugu, hau da, batek
berba egiten duenean bestea
kontrol gelan dago soinua eta
abar maneiatzen.
- Kazetaritza munduan beste
zerbaitetan aritu zara?

Praktikak Bilboko irrati bate-
an egin nituen eta iaz Berrian
egon nintzen kolaboratzaile.
- Zer da zure lanetik gehien
gustatzen zaizuna?

Jendearekin dudan harrema-
na. Jende asko ezagutzen dut:

politikariak, kaleko jendea…
Eurekin lortzen duzun harre-
man hori gustoko dut.
- Eta gutxien?

(Pentsakor) Hasieran, Herri
Irratian autokontrola egiten du-
gunez, nahiko zaila egiten zi-
tzaidan dena maneiatzea, bai-
na denbora aurrera joan ahala
hobeto moldatzen joan nintzen.
Orain urte bi beteko ditut ber-
tan lanean eta ondo konpon-
tzen naiz.
- Esaten dute irratia ‘magi-
koa’ dela. Ados zaude baiez-
tapen horrekin?

Bai. Irratiak interkatibitatea
sortzen du, beraz, nolabaiteko
magia dagoela esan daiteke.
Ni, adibidez, zuzenean aritzen
naiz, eta horrek ere magia ku-
tsua dauka, tentsio puntu bat.
Oso polita da sentsazio hori.
- Kazetaritza munduko beste
alorren batean aritzea gusta-
tuko litzaizuke?

Zergatik ez! Telebistan zein
prentsa idatzian aritzea nahiko
nuke. Hala ere, kazetaritzatik
at beste lanbideren batetan jar-
dun beharko banuke, ez nuke
arazorik izango.

“Zuzenekoaren
tentsioa polita da”

Ahotsa aurpegia baino ezagunagoa du Pedro Irustak.

Herri Irratiko ‘Hamaika berba’ saioko eta informatibo

lokaleko aurkezlea da 25 urteko mutil hau. Irratiak 

nolabaiteko magia duela aitortzen du eta jendearekin

lortzen duen harremana du gustoko.

PEDRO IRUSTA,
kazetaria:

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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Uni Eibar-Ermuan 15 in-
formatika irakasle gau-
de, eta hori hazitegi

izugarria da”. Horiek dira Gor-
ka Guenagaren berbak, Uni-
ko informatika irakaslea, eta
Eibar eta inguruetako herrie-
tako ikastetxeetan (Arrasate,
Zumaia, Ermua, adibidez)
ikasleei software libreari bu-
ruzko hitzaldiak eskaini ditue-
na. “Oraindik hurrun bagaude
ere, Durangoko Azoka infor-
matikoa izango litzatekeena

sortzea dago gure helburuen
artean, baina horretarako po-
litikarien laguntza beharrez-
koa da”.

Microsof-etik at informatika-
ren gainean dagoen gabezia
asetzeko asmoarekin antolatu
zituzten hitzaldi hauek. “Orain
ikasleei begira egin badugu
ekintza hau ere, enpresei bide-
ratu behar dira. Diru asko au-
rreztuko lukete software librea-
rekin, eta krisi garaian hori
ezinhobea izan daiteke”, aipa-
tzen du Guenagak.

“Irabaziak alde guztietatik”
Abantail handiak ikusten di-

zikio Gorka Guenagak softwa-
re libreari. “Doakoa da ia dena,
ez da zertan pirateriarik egin
behar eta seguruagoa da (Li-
nux-en, adibidez, ez dago biru-
sik)”. Segurtasunaren kontua
honela azaltzen du: “Windows
etxeko ordenagailuetik kanpo-
ra zabaltzen joan da (internete-
ra eta abar), beraz, ez zegoen
internet eta honek sortzen di-
tuen arazoei aurre egiteko pen-
tsatuta (firewall-ak…); Linux-a,
bestetik, handitik txikira egin
dela esan daiteke, eta denbora
aurrera joan ahala errazagoa
da maneiatzeko. Beraz, iraba-
ziak daude alde guztietatik”.

Desabantailen aldean, beste-
tik, software librea jende gutxik
erabiltzen duela aipatzen du
Gorkak. Hala ere, “lehen zaila-
goa zen eta orain Windows be-
zain errez maneiatu dezake
jendeak”, bere berbetan.

Microsoftek eskaintzen di-
tuen produktuek ordezkape-
nak dituzte software librean,
Linux delakoan. Horrela, Win-
dowsen Officearen ordezkape-
na Open Office izango litzate-
ke (beste batzuen artean),
Windows XP-arena Ubuntu,
Internet Explorer-ena Mozilla
Firefox, Outlook Expressena
Evolution, Nero-rena K3B,
etab. “Guzti hori zero kostuan
eta Windowsek bultzatzen
duena baino filosofia hobeare-
kin”, Gorkaren ustetan.

ONG ideologia
Softwarea librea dela esan

ohi da hurrengo lau eskubide
hauek betetzen dituenean:
helburua edozein dela ere
exekutatu ahal izatea (priba-
tua, hezkuntza, publikoa, ko-
mertziala, eta abar); aztertu
eta aldatu ahal izatea; kopiatu
ahal izatea; eta hobetu, eta ho-
bekuntzak horiek publiko egin
ahal izatea, komunitatearen
onurarako.

Azken puntu hau azpimarra-
tzen du Gorka Guenagak. “Edo-
nork hobetu dezake software li-
brea. Adibidez, zuk programa
bat hartu eta euskaratu egin
ahal duzu”. Bere berbetan, soft-
ware librearen ideologia ONG
batena bezalakoa da. “Globalki
pentsatu, lokalki jardun”.

Badago mundua Microsof-etik at

...eta kitto!  09/III/6
670 zkia.

Uni Eibar-Ermuako 
informatika irakasleek

software libreaz 
jardun dute Eibar 

eta inguruko hainbat 
herritako  ikastetxe 
eta institutuetan. 

Software librea zer 
den, bere ezaugarriak,
ideologia… azaltzen
saiatu dira ikasleei. 

Microsoft eta 
pirateriatik at 

badagoelako beste 
mundu informatiko bat. Hitzaldiak enpresariei eskaintzea gustatuko litzaiekeela azpimarratu du Gorka Guenagak.

AA NNGGEELL EE LL II ZZ OO NN DD OO RR EE TT OO LLAA ZZ AA
(2009ko otsailaren 27an hil zen, 79 urte zituela)

ZZUURREE mmaaiittaassuunnaa,, hheezziikkeettaa eettaa bbiizzii--ppoozzaa 
GGUURREE EERREEDDUU..

ZZUURREE BBIILLOOBBAAKK

Eibar eta inguruko ikastetxeetan egin dute software libreari buruz berba.
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VL BALONCESTO EIBAR-EK
ANTOLATUTA, Eibarko saski-
baloia indartzeko asmoz sortu-
tako torneoaren bigarren edi-
zioa jokatuko da bihar arratsal-
dean Ipuruako kiroldegian.
Triangularra izango da eta, Ei-
barko talde biekin batera, Bar-
tzelonako Universitat Abat Oli-
va CEU izango da hirugarren
hanka. 16.30etan hasiko da
egitaraua, Abat eta Katu Kale-
ren arteko partiduarekin; ho-
rren amaieran, hiruko jaurtike-
ten konkurtsoko lehenengo

kanporaketa jokatuko da. Ja-
rraian, 17.30etan, Novamark
eta Katu Kale izango dira, nor
baino nor; eta, neurketa hori
amaituta, hiruko jaurtiketen bi-

garren kanporaketaren ordua
izango da. 18.30etan hasiko da
Abat eta Novamarken arteko
norgehiagoka eta, horren
amaieran, 19.25etan, hirukoen
kanporaketen arteko irabazle-
en arteko finala izango da.

Torneoko partiduak hamar
minutuko hiru zatitan egongo
dira banatuta eta jokalariak lau
pertsonaletara heltzerakoan ka-
leratuko dituzte. Hiruko jaurtike-
tetan, bestalde, hiru taldeetako
bina jokalarik hartuko dute par-
te. Torneoa amaituta, afariare-

kin agurtuko dute
jardunaldia.

Aurreko edizioa
2007an jokatu zen.
Orduko hartan, No-
vamark eta Abat
Olivarekin, Elgoi-
barko Gabi Jate-
txeak hartu zuen
parte; Novamark-
ek irabazi zuen,

Abaten aurretik. Bartzelonako
azken talde honetan jokatzen
du Ivan Rodríguez Eibarko pi-
botak, aurretik Novamark-en
jardundakoak.

JAIALDIA HASTEKO PARTI-
DUAN gutxitan ikusiko zuten
pelotazaleek holako neurketa
bat: Gonzalez eta Barriola Xala
eta Laskurainen kontra. Zenbat
aldiz ez da konbinaketa hori
estelarretan ikusi? Bada, lau
pelotari horiek 17.00etatik au-
rrera jardungo dute domekako
lehenengo partiduan. Eta on-
doren etorriko da estelarra, hau
da, binakako 1. mailako txapel-
ketakoa: hor neurtuko dituzte
indarrak aurreko jardunaldian
euren partiduak aurrera atera
zituzten bikote biek, Oinatz
Bengoetxea eta Ruben Belokik
osatutakoak alde batetik, eta

Juan Martinez de Irujo eta Fer-
nando Goñik osatzen dutenak
bestetik. Hor irabazten duenak
finalerako urrats sendoa eman-
go du. Azken partiduan, Apeze-
txea eta Merinok Cabrerizo II.a
eta Galartza VI.aren aurka
egingo dute.

Binakako txapelketarako pe-
lota aukeraketa atzo eguerdian
egin zen eta jende asko bildu
zen zuzenean lau pelotarien
prestakizunak ikusteko. Aurre-
ko fasean protagonista berbe-
ren artean jokatutako norgehia-
gokan, Aspeko ordezkariek na-
gusitu ziren, aurrelari biek tantu
zoragarriak eskainiz.

Primerako kartela domekan Astelenan

INMA RAFAEL BILBOTARRAK ezin hobeto hasi du denboraldia
eta garaipen bikainak eskuratu ditu Mungiako eta Barakaldoko dua-
tloietan. Mutilen taldeak, bestalde, ondo erantzun zuen Euskaldun
trofeorako baliagarria zen denboraldiko lehen proban; Zumaian jo-
katu zen eta Alex Alonso eibartarrak 11. postuan amaitu zuen. Aste-
buruan proba biri egingo diote aurre Klub Deportiboko txirrindulariek:
zapatuan Ereñon eta domekan Asteasun. Eibarko probei, bestalde,
datorren asteburuan emango zaie hasiera, Udaberri Sariarekin.

Debabarrenako txirrindulariak bikain

Eibar Hiria saskibaloi torneoaren
II. edizioa jokatuko da bihar

LIDERGOA ETA IA TXAPELKETA jokoan zen partiduan, husnako
berdinketa eman zen zapatuan Teknografik-Aelvasa eta Durango-
ren arteko partiduan. Modu horretan, Teknografik liderrak hiru pun-
tuko aldeari eusten dio sailkapenean eta Durango aurkari zuzena
ez da gauza izan neurketa irabazi eta aurkaria sailkapenean harra-
patzeko. Jose Autos da sailkapeneko hirugarrena eta, zapatuko ga-
raipenarekin, zeozer gerturatzen zaie aurreko biei, oraindik liderra-
rengandik bederatzi puntura badago ere. Azken postuetarako
lehiak hor jarraitzen du: Eitek-ek eta K.OX Azkenak 15 puntu dituz-
te, Vivaldik 14 eta Akats sailkapeneko azkenak 12.

Gauzak argitzen foball-zaletuan

Atzo eguerdian egin zuen laukoteak pelota aukeraketa. / EKHI BELAR

Universitat Abat Oliva CEU Bartzelonako taldea.

Toribio Etxebarria, 4
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MARTXOAREN 22-AN ETA 29-AN jokatu beharko ditu igoera fa-
seko lehenengo kanporaketako partiduak Eibar Hierros Anetxek.
Aurkaria Murtziako UCAM taldea izango da, bere multzoan 3. pos-
tuan sailkatu dena, Santoiana eta Bartzelonaren atzetik. Hilaren
22an Murtzian
jokatuko da joa-
neko partidua
eta itzulerakoa
handik astebete-
ra Unben.

Liga erregula-
rreko azken jar-
dunaldia jokatuta,
eibartarrek he-
mendik aurrera
kanporaketa hori prestatzeari ekingo diote. Txema Isasaren mutilek 7-
31 irabazi zioten Santanderren bertako Independienteri azken jardu-
naldi horretan. Hainbat entsegu eskuratu zituzten eibartarrek partiduan
eta arlo horretan Mikel Gallego nabarmendu zen. Partidu erabakigarria
ez bazen ere, eibartarrek serio hartu zuten eta, batez ere, defentsan
egindako lana azpimarratu behar da.

Igoera fasea UCAM Murtziarekin
jokatuko du errugbi taldeak

GORENGOEN MAILAKO LIDERGOARI 2. mailakoen igoera fase-
koa gehitu behar zaio eta, horrela, 1. mailarako igoerako play-offe-
ko lehen jardunaldia jokatuta, eibartarrak Donostian Fortuna Cren-i
1-3 irabaziz, goi-goian kokatu dira. Olabek eta Larreategik irabazi
zuten bitartean, Lópezek eta Freirek berdindu egin zuten. Gorengo-
en mailakoek, bestalde, 1’5-2’5 galdu zuten Arrasaterekin, baina,
hala ere, bi puntuko aldea kentzen diete oraindik arrasatearrei.

ZARAUTZEN JOKATUTAKO igerike-
tako Gipuzkoako txapelketetan, Urba-
teko igerilariek maila onean jardun zu-
ten. Horrela, seniorretan, Aitzol Arrilla-
gak 400 estiloetan irabazi zuen; junio-
rretan, Markel Alberdik 100, 400 eta
800 metroko libre modalitateko probe-
tan; eta infantiletan, Nora Varelak 400
estiloetan eta Maria Ezenarrok 800 li-
bretan. Garaipen horiez gain, hainbat
podium ere eskuratu zituzten. Astebu-
ru honetan infantil mailako txapelketa
jokatuko da Legazpin.

Urbat-Urkotronikeko lau igerilari
Gipuzkoako txapeldun

Xakelariek lidergoan jarraitzen dute
UCAM Murtziako senior mailakoen errugbi taldea.

Markel Alberdi.
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EIBAR KE-KO TALDE NAGU-
SIENAK oso porrot arriskutsua
jaso zuen aurreko domekan
Ipuruan eta Alacanterekin gal-
dutako partiduak alarma guz-
tiak piztu zituen zaletuen arte-
an. Jaitsierako postutik irtetea
oraindik gertu izan arren, auke-
ra polita galdu zuten Pousoren
mutilek eta oraingoan beste
aurkari zuzen bati egin beharko
diote aurre, Albacete ere ez
baitago guztiz libre arriskutik.

Partidua bihar jokatuko da,
18.30etan hasita, eta ETB-k zu-
zenean emango du. Partidu ho-

rretarako hainbat baja izango
ditu talde gorriurdinak: Carmelo
eta Ivan Romero min hartuta
daude eta Tiko zigortua izan da
bosgarren txartela jaso eta ge-
ro. Taldea zain dago Foball Pro-
fesionaleko Ligan ea baimena
ematen dien Yague lesionatua-
ren ordezkoa fitxatzeko.

3. mailako taldeari dagokio-
nez, egoera larrian jarraitzen du
Lagun Onak-ekin Unben galdu
eta gero. Orain partidu bi izan-
go ditu kanpoan: domekan Za-
llan eta eguaztenean Gastei-
zen, Alavés B-ren aurka.

ASTE BIKO ATSEDENAREN
AURRETIK, Arratek Ponteve-
drako Teucro jasoko du bihar
arratsaldean Ipurua kirolde-
gian. Oso partidu garrantzizkoa
da, jaitsierako postu bat jokoan
baitago: eibartarrek hiru puntu
kentzen diete galiziarrei eta az-
ken hauek arazo asko dituzte,
euren artean jokalariek iragarri-
tako greba taldeak zor dien di-
rua dela-eta. Badirudi Arratek
dituen baino arazo handiagoe-
tan sartuta daudela, eta parti-
dua jokatzera Eibarrera etorri-
ko diren ere zalantzan jarri du-
te, arazo ekonomiko horiei au-
rre ez bazaie egiten.

Julian Ruizek zuzentzen
duen Eibarko taldeak, bestal-
de, partiduaren garrantziaz ja-
betuta, orain arteko irregularta-
sunarekin amaitu eta joko one-
na ematen saiatuko dira. Parti-
durako, Marc Garcíarekin bate-

ra, Ivo Díaz kubatarra ere tal-
detik kanpo gera daiteke, Arra-
ten arduratuta baitaude jokala-
riak min handiagoa hartu deza-
keelakoan eta bereziki zaintze-
ko ahaleginean dihardute. Par-
tidua 19.00etan jokatuko da.

1. Nazional mailako taldeak
ere bihar arratsaldean jokatuko
du, Zumaian, Pulporen aurka
(18.45etan hasita).  Azken jar-
dunaldian 38-34 irabazi zioten
Aranga Soriari Ipuruan.

Ivo Díaz zalantzan Arrate-Teucrorako

Albaceten du erronka berria 
Pousoren Eibar Foball Taldeak

Eskozia la Bravakoek Eibar-Alacant partidu aurrea girotu zuten. / LEIRE ITURBE

GAUR 20.15-ETAN ASTELENAN, Udaberri Torneoari dagokion
partiduan, Klub Deportiboko Etxaniz-Egaña bikoteak Zumarragako
ordezkariei egingo die aurre. Hiru garaipen eta porrot bakarrarekin,
ligaxka amaitzeko partidu biak irabazten badituzte hurrengo fasera-
ko sailkapena ziurtatuko dute. Deba Arroko torneoan, bestalde, bi-
kote horrek sasoian dagoela erakutsi zuen beste behin eta 22-8 na-
gusitu zitzaien elgoibartarrei Elgoibarko ikastolan.

Etxaniz-Egaña bide onetik pelotan
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XXXII. ANTZERKI
JARDUNALDIAKOtsailaren 6tik 13ra

Aste honetako programazioan, gaur “Seis clases...” lanaren hirugarren 
taularatzea ikusi ahal izango dugu, atzoko eta herenegungoaren ondoren;
biharko Txanogorritxurena, euskaraz izateaz gain, aproposa da oso 
umeentzat; hurrengo hirurak estreinaldiak dira Euskal Herrian eta
martitzenekoa, hain zuzen, Emakumearen Nazioarteko Egunaren inguruko
egitarauaren barruan kokatzen da.

“Seis clases de baile en seis semanas”
6an, 20.30etan, 
Coliseoan

7an, 18.30etan, 
Coliseoan

“Nora zoaz, Txanogorritxu?”

“Arizona”
9an, 20.30etan, 
Coliseoan

“Mujeres”
10ean, 20.30etan, 

UNIn

“Exitus”
11n eta 13an, 
20.30etan, 
UNIn

PPEENNTTAACCIIÓÓNN EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS.. Madril 
Egilea: RRiicchhaarrdd AAllffiieerrii..
Zuzendaria: Tamzin Townsend
Antzezleak: Lola Herrera, Juanjo Artero
Alfieri estatubatuarraren gidoiaren zinemarako bertsioa prestatzen diharduten ho-
netan, umorez, samurtazunez eta graziaz betetako antzezlanean, musika eta dan-
tzari esker, euren artean hogeita hamar urteko tartea duen bikotearen partaideek
euren artean dauden desberdintasunak ezabatzeko gai izango dira.

DDEEAABBRRUU BBEELLTTZZAAKK TTAALLDDEEAA.. Bizkaia 
Egilea: KKaattrriinn SScchhlleeggeell..
Zuzendaria: Garbitxu
Antzezlea: Katrin Schlegel
Ipuin ezagunaren bertsio libre eta pertsonalean, akzioa bi mailatan garatzen da,
ikus-entzunezkoan eta eszenikoan. Pertsonaia guztiak pantaila handi batean ager-
tzen dira eta Txanogorritxuk eurekin eta ikuslegoarekin eskenatokitik izango ditu
harreman guztiak. Magiaz, poesiaz eta algaraz betetako ikuskizuna.

MMUUTTIISS PPRROODDUUCCCCIIOONNEESS.. Madril 
Egilea: JJuuaann CCaarrllooss RRuubbiioo..
Zuzendaria: Juan Carlos Rubio
Antzezleak: Alberto Delgado, Aurora Sánchez
Arrazakeria eta legez kanpoko etorkinen arazoa Estatu Batuetan da hemen ikus
daitekeena. Tragikomedia eta umoreaz baliatuz, estatubatuarren artean hain he-
datua dagoen integrismoen gaiari egiten du hausnarketa antzezlanak. Bikote tipi-
ko estereotipatuak ikuslegoa desertuaren atarian kokatzen du.

LLAA QQUUIIMMEERRAA TTEEAATTRROO.. Valladolid 
Egileak: DDaarriioo FFoo,, FFrraannccaa RRaammee..
Zuzendaria: Tomas Martín Iglesias
Antzezlea: Selma Sorhegui
Dario Foren bi bakarrizketekin osatutako antzezlana da. Emanaldian bi antzezlan
labur eskaintzen dira: lehenean, bere senarrak fidela ez izateagatik etxean giltza-
peratutako emakume helduaren historia kontatzen digu; bigarrenean, etxeko eta
kanpoko lanarekin gainezka egina dagoen emakume baten hausnarketa da.

TTIITTZZIINNAA TTEEAATTRROO.. Bartzelona 
Egileak: DDiieeggoo LLoorrccaa,, PPaaccoo MMeerriinnoo..
Zuzendaria: Diego Lorca, Pako Merino
Antzezleak: Diego Lorca, Pako Merino
Formatu txikikoak deitzen diren horietako ekoizpen honetan dena da handia, for-
matua kenduta. Izaera desberdineko lau lagunek arrazoi desberdinengatik aurre
egin behar diote heriotzari. Titzinaren hirugarren istorio honetan herioaren gaia
ukitu komikoekin tratatzen dute, estilo tragikomikoa erabiliz.
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GORUNTZ-EN GONBIDAPE-
NARI ERANTZUNEZ, Zarautz
Abesbatza San Andres elizan
izango da bihar, 20.00etan
kontzertua eskaintzen. Jaione
Eskuderok zuzendutako abes-
batza 45 andra-gizonek osa-
tzen dute eta Eibarren lehe-
nengoz jardungo dute kantuan,
Goruntz abesbatzak iaz eure-
nera egindako bisitari erantzu-
nez: Goruntz abesbatzak fran-
tziskotarren elizan eskaini zuen
kontzertua, Gipuzkoako Abes-
batzen Federakuntzak babes-
tutako emanaldian.

Zarautz abesbatza Joakin Iru-
retagoienaren zuzendaritzape-
an hasi zen 1983an musikaren
bideak urratzen, 1996an Jaione

Eskuderok zuzendaritza bere
gain hartu zuen arte. Gaur arte-
ko ibilbidean hamaika emanaldi
eskaini dituzte Euskal Herrian
zein kanpoan: Madrilen, Katalu-
nian, Extremaduran, Galizian,
Andaluzian, Alemanian, Israe-
len, Italian, Suitzan eta Argenti-
nan abestu dute, besteak beste.
Aparteko aipamena merezi du
Zarautzen, 1988an herria sortu
zeneko 750. urtemuga ospatze-
an, Euskadiko Orkestra Sinfoni-
koarekin batera, Francisco Es-
cudero musikagile zarauztar
ezagunaren San Juan Bautista
oratoriaren estreinaldiak eta
2004an, On Miguel Barandiara-
nek bildutako Aralarko Heren-
sugearen kondairarenak.

Topalekunzabaldutako inaugurazio ekitaldiaren irudia. / LEIRE ITURBE

Zarautz abesbatzaren emanaldia

- Magia, ilusionismoa… zer
ezberdintasun dago kontzep-
tu horien artean?

Magia, ilusionismoa eta
prestidigitazioa gauza berdinak
dira. Gauza da, horiez gain,
‘magia beltza’ deritzona dagoe-
la, eta horrek sorginkeria eta
halakoak hartzen dituela bere
baitan. Batzuk horietan sinisten
dute eta beste batzuk ez. Ma-
go, ilusionista edo prestidigita-
doreek trukoren bat egiten du-
tenean, jendeak badaki tranpa-
ren bat dagoela, ez daukagula
inolako botere berezirik. Tran-
pa dago, baina gauza da ez
dela ikusten. ‘Magia beltza’ egi-
ten dutenek, aldiz, daukaten
botere berezien bitartez hain-
bat gauza lortzen dituztela dio-
te. Guk egiten duguna da ilu-
sionatu; besteek engainatu egi-
ten dute, lortzen dutenek.
- ‘Magia beltza’ eta halakoak
egiten aritu zara?

(Barreak) Ez. Lehenik, ez
dudalako sinisten. Eta bigarre-
nik, jendearen sentimenduekin
jolasten dutela uste dudalako.
- Magoek, harriduraz gain,
barreak ere sortzen dituzue
askotan. Umorista ere izan
behar zara magoa izateko?

Ez, landu nahi duzun estiloa-
ren arabera. Mago batzuk
umoretsuak izaten dira, badau-
de itxura eleganteagoa dauka-

tenak eta beste batzuk misterio
kutsu handiagoa daukate, An-
thony Blake moduan. Zuk erre-
presentatu nahi duzunaren
arabera, era batekoa edo bes-
tekoa izango zara. Azken fine-
an, magoa aktorea da. Magiak
duen gauza on bat da umorea
sortzen duela maila altu bate-
an; izan ere, harridurak barrea
eragiten dizu. 
- Noizbait eman duzu jakitera
magia trukoren bat?

Bai, ikastaroren bat eman
dut. Baina profesionalki dihar-
dudanean ez dut inoiz trukorik
azaltzen, ilusioa kentzea izan-
go litzatekeelako. Ilusioa sor-
tzeko zerbait ari zara egiten eta
trukoa azaltzean ilusio hori
kentzen duzu. Hori ez duzu zu-
gan pentsatzen egiten, baizik
eta joko hori egiten diozun per-
tsonarengan. Lagun artean as-
kotan egiten ditugu magia kon-
tuak, eta gertatu zait beste ma-
go batek niri trukoa egitea eta
nik esatea: “Ez azaldu nola
egin duzun”. Nahiago dut ez ja-
kin nola egin duen eta etxera
harridura horrekin joatea.
- Nolakoa izango da Eibarren
eskainiko duzun ikuskizuna?

Ikuskizun alaia izango da.
Umore handiko ikuskizunak
prestatzen ditut, nahikoa tristu-
ra badaukagulako eguneroko
bizitzan ere.

“Magiarekin erraza da 
barrea sortzea”

EErriizz MMaaggooaakk mmaaggiiaa iikkuusskkiizzuunnaa eesskkaaiinniikkoo dduu ddaattoorrrreenn
eegguuaazztteenneeaann,, mmaarrttxxooaarreenn 1111aann,, PPoorrttaalleeaann 
1188..0000eettaattiikk aauurrrreerraa,, KKoorrrriikkaa KKuullttuurraallaarreenn iinngguurruuaann
aannttoollaattuu ddiirreenn eekkiinnttzzaa eezzbbeerrddiinneenn aarrtteeaann.. MMaaggiiaa 
uummoorree hhaannddiiaarreekkiinn uuzzttaarrttuuzz,, uummeeeennggaann hhaarrrriidduurraa 
eettaa bbaarrrreeaakk ssoorrttzzeekkoo aassmmooaarreekkiinn ddaattoorr EErriizz MMaaggooaa..

ERIZ MAGOA:

AURREKO BARIXAKUAN EIBARKO EMAKUME artisten lanak
batzen dituen erakusketaren inaugurazioan musikaren laguntza
izan bazuten, domekan erakusketa agurtzeko orduan ere musika
saioa izango da, 13.00etan, Irati Goikoetxea eta Aizea Hernández
Portaleko musika eskolakoen trikitixekin. Erakusketa gaur
(19.00etatik 21.00etara), bihar eta etzi (12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara) bisitatu daiteke.

Musika erakusketa agurtzeko
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USARTZA UDAL TXISTULARI BANDAK ganbera-musika kon-
tzertua eskainiko du domekan, 12.30etan Coliseoan, Elena Pere-
zek zuzenduta. Txistulari bandako lau txistularik eta perkusionista
batek jardungo dute eta Isabel Laspiurrek pianoarekin lagunduko
die. Kontzertuak zati nagusi bi izango ditu. Lehenengo zatia lau
piezek osatuko dute eta txistulariek joko dituzte. Bigarren zatiko
beste lau piezak, berriz, piano-jotzaileak lagunduta interpretatuko
dituzte. Bigarren atal horretan, bestalde, txistulari bakarlariak izan-
go dira nagusi eta piezetako bi silboteak jotakoak izango dira.

JENDE UGARI ERAKARRI ZUEN Lola Herrera aktoreak
Antzerki Jardunaldien irekiera ofizialerako Coliseoan es-
kainitako hitzaldiak. Ekitaldiaren amaieran, Narruzko Ze-
zen Lehiaketaren 24. edizioko sariak banatu zituzten: an-
tzez-gidoietan Amaia Otaola, Andrea Gómez Pacheco,
Shifa Nebari Banslaiman, Jone Bengoa eta Koldo Ca-
rranza saritu ditu epaimahaiak eta antzerki artikuluen ata-
lean, berriz, sari guztiak Itzio BHI-ko ikasleek eraman di-
tuzte: Ariane Agirre, Ernesto Carranza, Mikel Reche, Te-
resa Anabitarte, Iker Cid, Sara Olivenza, Ibon Arregi eta
Carlos Ruiz Murciak eskuratu dute saria. Sari berezia, be-
rriz, Itzio ikastetxearentzat izan da.

laburrak
HHAANNKKAAMMOOTTXXAAKK SSAARREEAANN
Deba Beheko Bertso Eskolak
Eibarren duen bertso taldeak,
Hankamotxak izenekoak,
blog berria jarri du abian.
Helbidea hauxe da: www.
hankamotxak.eu. Bertso
eskolako Jon Mikel Mujika
gazteak egin du bloga.

AARRGGAAZZKKII EERRAAKKUUSSKKEETTAA KK
Martxoaren 31ra arte hainbat
argazki erakusketa ipini
dituzte martxan Klub
Deportiboko argazkilaritza
taldekoek: Beatriz Carreñoren
lanak El Ambigú tabernan
ikus daitezke, Jose Luis
Irigoienenak Portalea
tabernan, Colectivo f:11
izenburukoa Depor tabernan
eta Alejandro Bergararenak,
berriz, Deustuko Beer House-n
(San Pedro plaza, 2, Bilbo).

IINNDDUUSSTTRRIIAA MMUUSSEEOOAA
Armagintzaren Museoa
osatzera datorren Eibarko
Industriaren Museoa maiatza
alderako zabaltzeko moduan
izango dela aurreikusten dute
arduradunek. Izan ere,
Portaleko 5. solairuan
hartuko duen tokia
moldatzeko beharrak
amaituta daude, azken
ukituen faltan. Eibarko
industriaren historiari
errepasoa emateko aukera
emango du erakusketa
horrek.

PPIIZZTTIIAARRIIOOAA
Martxoaren 18tik aurrera
Juan Luis Baroja Collet
artista eibartarrak Jesús Mari
Olaizola Txilikurekin
elkarlanean egindako
Piztiarioa liburuaren inguruko
erakusketa hartuko du
Portalean: 26 piztiaren
inguruko testuak eta beste
hainbeste grabatu dauzka
liburuak.

Lola Herreraren hitzaldia

Ganbera musika Usartzarekin

IGNAZIO ZULOAGA IKASTETXEKOEK, azken
urteotako martxari jarraituta, asteburu honetan
elkartruke-bidaiari ekingo diote: 1. mailako 30
ikasle zapatuan Ingalaterrara abiatuko dira eta 2.
mailako 37k, berriz, gaur bertan hartu ekin diote
Alemaniarako bideari. Irakasleek azaldu digute-
nez, “1. mailakoak hegazkinez Londresera joan-
go dira, asteburua bertan igarotzeko eta hiria bi-
sitatzeko eta ezagutzeko aukera izango dute.

Astelehenetik barixakura arte St. Wilfrid (Yorks-
hire) ikastetxean egongo dira. Institutuko ikasle-
ek bertakoek prestatu dizkieten jardueretan par-
te hartzeko aukera izango dute, Europako 17 he-
rrialdetik joandako beste ikasle mordoarekin ba-
tera”. Alemaniara bidaia autobusez egingo dute
eta astea Ballingeneko Gymnasiumean igaroko
dute astea.

Institutukoak Alemanian eta Ingalaterran

Astelehenean emandako hitzaldiaren une bat. /Ekhi Belar

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia
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BATEK BAINO GEHIAGOK
HORRELAKO zerbait pentsa-
tuko zuen aurreko barixakuan,
Untzagan lehenengo eta ondo-
ren Toribio Etxebarria kalean
zeudenak ikusita: Berriz ere
Ibiza, leon, Argentina, Brasil

eta Venezuelatik etorritako ak-
toreek txiki eta handien ikusmi-
na piztu zuten eta, bide batez,
Antzerki Jardunaldietarako gi-
rotzen joateko aukera eman
zuten, antzerkiaren zati bat ka-
leraino eramanda.

BARIXAKUAN PRENTSAU-
RREKOA EMAN ZUTEN uda-
letxean Miguel de los Toyos al-
kateak eta Cristina Telleria
Sostoa abesbatzako lehenda-
kari berriak, urtean zehar Sos-
toaren sorreraren 25. urteurre-
na ospatzeko prestatzen dihar-
duten programazioaren berri
emateko. Urteurrenarekin lotu-
tako ekitaldietako batzuk ho-
nezkero egin dira, baina urtea
amaitu bitartean hamaika jar-
duera garatuko dituztela aurre-
ratu dute Sostoakoek eta egin-
go direnen artean azpimarra-
tzeko moduko bat izango dela
adierazi dute: Ainhoa Arteta so-
pranoak kontzertua emango du
urriaren 2an, San Andres eli-
zan. Kontzertua antolatzeko
"ahalegin ekonomiko garrantzi-
tsua" egin dela azaltzearekin
batera, emanaldiak "urteurrena
gizarteratzeko eta herritar guz-
tiekin batera ospatzeko aukera
polita" eskainiko duela pentsa-
tzen dute.

Emanaldi berezi horrez gain,
bestela ere urtero jarraitu ohi
duten martxa berean jarraitze-
ko asmoa dute, "baina abesba-
tzako kide ohiei ateak zabal-
tzeko ahalegina egiten dihar-
dugu, azken ekitaldietan ikusi
ahal izan den moduan". Urtean
zehar egin ohi dituzten kon-
tzertuez gain, besteak beste
Aste Santuan Berlinera bi-
daian joango dira, urrian Sos-
toaren ibilbidea batzen duen

erakusketa egingo dute eta ur-
tean emandako kontzertuak
CD batean argitara emateko
asmoa dute. Bestalde, liburu-
txo batean argazkiak eta talde-
arekin lotutako pasadizoak ka-
leratuko dituzte.

Ainhoa Arteta Sostoaren 25. urteurrenerako

EUSKARAREN

TXOKOA

EEUUSSKKAALL HHEERRRRIIAAKK BBEERREE EESSKKOO--
LLAA EEIIBBAARRRREENN.. “Badugu, baga-
ra; Euskal Unibertsitatea plaza-
ra!” lelopean, martxoaren
28an burutuko da `Euskal Uni-
bertsoa´ ekimena Markeskuan.
Urtero antolatzen duten ekitaldi
horretan, Euskal Unibertsitatea
irudikatuko du Euskal Herriak
Bere Eskola taldeak. Talde hori
2002. urtean abian jarri zene-
tik, Euskal Unibertsoaren lau
ekimen egin dira eta aurten-
goa bosgarrena izango da;
iazko ikasturtean egindako az-
kenean, 300 ikaslek baino
gehiagok hartu zuten parte.
Aurten egun bateko egitaraua
antolatu du EHBEk, jakintza
gaien araberako hamar saio
osatuz. Saio horiek amaituta,
parte-hartzaileak kalejiran
abiatuko dira Markeskua egoi-
tzatik eta, ondoren, bertso-
bazkaria izango da. Bazkaldu
eta gero, hainbat abeslarik
emanaldia eskainiko dute. An-
tolatzaileen esanetan, “aurten-
go ekimenean campusetik he-
rrira jauzia emango da”.

Bizirik dauden eskulturak

Demagun auto bat erosi
beharra daukazula.
Dendara joan,

gustokoena aukeratu eta, larregi
pentsatu barik, erostea erabaki
duzu. Autoa hartu, etxera joan
eta, garajean sartu ostean,
faktura hartu duzu esku artean.
Eta, begiratzen hastean,
konturatu zara ulertzen ez
duzun zerga bat ordaindu
duzula. Faktura hartu eta
kontzesionariora abiatu zara,
saltzailearekin berba egin
eta zergarena argitzeko.
Eta saltzaileak eman dizun
azalpenak aho bete hortz laga
zaitu. Esan dizu auto-gidari
gehienek -ez guztiek, baina bai
gehienek- legez onartutako
abiadura baino azkarragoan
gidatzen dutela eta,
horrexegatik, isuna ordaindu
beharra dagoela. Ez da nahikoa
poliziak 160 kilometro orduko
abiaduran harrapatzen bazaitu
isuna ordaintzea, baizik eta
-badaezpada, auto-saltzaileak
jakin badakielako legea
urratuko duzula- aldez aurretik
ere isun hori zerga gisa
ordaintzea. Eta erantzuten diozu
hori guztiz bidegabea dela,
berak ez baitaki inoiz legea
urratuko duzun ala ez; eta zerga
horrek gidari guztiak gaizkile
bezala onartzen dituela, eta egin
ez duzun (eta agian inoiz
egingo ez duzun) lege-hauste
batengatik ordaintzen ari zarela.
“Berdin dio, badaezpada
ordaindu, eta ixo!”, erantzun
dizu saltzaileak. Haserre, izena
galdetu diozu, eta berak
erantzun dizu: “Nire izena
SGAE da”.

Badaezpadako isuna

Iker Aranberri 
Sarasua

Eusebio Do Santos Eduardo Manos Tijerasena egiten eta Fabian López Bikingoarena. / EKHI BELAR
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- Carmen Morales Martínez. 98 urte. 2009-II-25.
- Marina Etxeberria Agirregomezkorta. 92 urte. 2009-II-25.
- Angel Elizondo Retolaza. 79 urte. 2009-II-27.
- Teresa Pérez Parra. 82 urte. 2009-II-27.
- Ramon Unzueta Arrillaga. 78 urte. 2009-III-1.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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.

9 2 4
6 9 3

7 5
6 8 7

5 8 7 2 6
1 6 2 9

2 8 1 4 6 9
8 3

1 3

Zorionak, KEPA
Márquez, bixar bost 
urte beteko dittuzulako. 
Aittitta eta amamaren
partez.

AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Aner Viciano Bilbao. 2009-II-23.
-  Unai López López. 2009-II-26.
-  Eki Agirre Santín. 2009-III-1.

S
U

D
O

K
U

A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Komedia beltza eta surrealista, hasieran
laburmetraia izan behar zen. Istorioan 

kontatzen digute zelan gizon bat hil 
eta gero, hiltzaileek eramango duten
hildakoa bere etxera, jendeak agurra 

egin diezaion…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa

Skeeter-ek istorioak kontatzen dizkio bere
ilobei; hauek hurrengo egunean benetakoak
bihurtzen direla konturatzen denean, 
Skeeter-en asmoa istorio politak kontatzea
baino ez da izango. Ilobek, berriz, nahiago
dute aldaketatxoren bat egitea…

“Más allá 
de los sueños”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
AAddaamm SShhaannkkmmaann
AAkkttoorreeaakk::
AAddaamm SSaannddlleerr,, 
KKeerrii RRuusssseellll,, 
GGuuyy PPeeaarrccee,, 
RRuusssseellll BBrraanndd……

“La perdición 
de los hombres”

ZZuuzzeennddaarriiaa::
AArrttuurroo RRiippsstteeiinn

AAkkttoorreeaakk::
PPaattrriicciiaa RReeyyeess,, RRaaffaaeell IInncclláánn,, 
LL..FF.. TToovvaarr,, CCaarrllooss CChháávveezz……

ego-ibar

untzaga

Zorionak, SANTI eta SABINA, 
harañegun 63 urte bete ziran-eta
ezkondu ziñazienetik. Muxu
haundi bat famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, AINHITZE eta IRATI, 
astelehenian 9 urte beteko 
dozuelako. Etxekuen partez.

Juliette, Florence eta Marie txikitako lagunak
dira. Bakoitzak bere bizitza antolatuta du 
eta egunerokotasunak janda bizi dira, baina
astero lortzen dute denbora tartea elkartu 
eta bakoitzak bereak botatzeko; gauzak 
asko aldatu dira urte hauetan…

“¿Por qué
las mujeres
siempre...”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
CCéécciillee TTeelleerrmmaann
AAkkttoorreeaakk::
MMaatthhiillee SSeeiiggnneerr,,
AAnnnnee PPaarriillllaauudd……

coliseo

Zorionak, BEÑAT (argazkixan, 
Jokin bere anaixarekin) zure 
lehelengo urtebetetzian. 
Amama Amaia eta famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, MADDI.
Domekan bost urte
beteko dittu etxeko 
neska haundixak!. 
Famelixakuen partez.
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 6
AAEEKK TTXXOOTTXX
2200..0000..-- Hernaniko
Larre-Gain sagardotegira
joateko autobusa.
Ego-Gaineko geltokitik.

Zapatua 7
AATTEE IIRREEKKIIAAKK
1100..0000..-- Ate Irekien
Jardunaldia. Eibarko
Industria Ingeniaritza Eskola
Teknikoan (Hezkuntza
Esparruan).

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1188..0000..-- Nora zoaz
Txanogorritxu? (Deabru
Beltzak). Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Zarautz
Abesbatzaren kontzertua,
Goruntzek gonbidatuta.
San Andres elizan

Astelehena 9
MMOOTTIIBBAAZZIIOO SSAAIIOOAAKK
1100..3300..-- Mikel Laskurain
aktorearen hitzaldia. Itzio
BHIn. 12.30.- Mikel Lasku-
rain aktorearen hitzaldia.
Uni-n. 16.00.- Athletic
taldeko jokalariak. Azitaingo
La Sallen eta Aldatzen.

TTXXUUPPIINNAAZZUUAA
1199..0000..-- Gaztetxearen
7. urteurrena ospatzeko
txupinazua. Tallarra
gaztetxean.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Arizona (Mutis
Producciones). Coliseoan.

AARRIIEESS
Egin dira hauteskundeak, baina 
hemendik aurrera bake santua izatea
espero bazenuen jai daukazu. Joko
politikoa hasi besterik ez da egin. 

TTAAUURRUUSS
Ez duzu magiarik egin. Lortu duzun
guztia aurretik egindako esfortzu 
eta lanaren ondorioz lortu duzu. 
Bejondeizula!

GGEEMMIINNII
Bada garaia gauzei bere izenarekin
deitzeko. Arazoen inguruan buelta
gehiago eman beharrean, horiei 
aurre egin eta… zorte on!

CCAANNCCEERR
Gauza batzuk egin baino lehenago
ondo pentsatu. Arazoak sortzeko 
abilezia berezia daukazu, hala ere,
barkamena eskatzen ere trebea zara.

LLEEOO
Biolentziarekin gauzak ez dira 
konpontzen, beraz, tentazio horiek 
alde batera utzi itzazu. Bestela, 
ondorioak pairatuko dituzu.

VVIIRRGGOO
Zuk esandako zerbaitek lagun bat 
haserraraziko du. Nahiz eta berarekin
ados ez egon, berba egiten saiatu, 
ea arazoa konpontzen duzuen.

LLIIBBRRAA
Argi ibili Aries direnekin hurrengo
egunetan. Astroek diotenez, talka
egingo duzue zuen artean. 
Ea nor irtetzen den garaile.

SSCCOORRPPIIUUSS
Eskarmentu handiko pertsona bat 
bazara ere, harritu egingo zaitu 
gauza batek. Hala ere, gogorra zara
eta ondo erantzuten jakingo duzu

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Ur asko edan, elikagai egokiak jan, 
kirola egin… teorian nahiko erraza 
dirudi, baina praktikara eramatea 
da zailena. Animo!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Agur baino, gero arte esan beharko
zenioke. Pena handia emango dizu
bera joateak, baina berehala 
berreskuratuko duzu irribarrea.

AAQQUUAARRIIUUSS
Zorteko zabiltza azken aldian, eta 
horrela jarraituko duzu egun batzutan
astroek diotenaren arabera. 
Deabruarekin paktua egin al duzu?

PPIISSCCIISS
Arropa gehiago eramango bazenu 
askoz hobeto, izan ere, makal ibiliko
zara, gaixotzeko arriskuarekin. 
Hobe da aurretik zaintzea.

Eguaztena 11
LLAANNUUZZTTEEAA
0088..0000//0099..0000..--
Zaharren egoitzetako
langileen lanuztea. Egogain
Gerontologia Zentruan.

EELLKKAARRTTAASSUUNN AASSTTEEAA
1111..0000..-- Elkartasun
hamarretakoa. 
1111..3300..-- Elkartasun
jokoak, gelan landutako
gaien araberakoak.
Azitaingo La Sallen.

KKOORRRRIIKKAA
KKUULLTTUURRAALLAA
1188..0000..-- Eriz magoaren
ikuskizuna. Portalean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- Desobedientzia
zibilaren aspektu praktikoak.
Tallarra gaztetxean.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Exitus (Titzina
Teatro). Hezkuntza Esparruan.

Martitzena 10
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Cómo
aproximarse a una película:
lenguaje cinematográfico,
Zigor Etxebesterekin.
EPAn (Isasi, 39).

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1188..3300..-- Cómo afrontar
problemas y resolver
conflictos. Aldatzen.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Mujeres
(Teatro La Quimera).
Hezkuntza Esparruan.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Por qué
las mujeres siempre
queremos más (Zuz: Cécile
Telerman). Sarrera: 3’5 euro.

Domeka 8
TTOOPPAAKKEETTAA
1100..0000..-- Juan Maria 
Uriarte Donostiako 
Elizbarrutiko Gotzainaren 
hitzaldia. 1111..3300..-- 
Tailerrak. 1122..3300..--
Eukaristiaren ospakizuna.
Hezkuntza Esparruan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Usartza Txistulari
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

KKOONNTTZZEENNTTRRAAZZIIOOAA
1133..0000..-- Emakumeak
aurrera egiten badu,
munduak ere bai lemapean
kontzentrazioa. Untzagan.

MMUUSSIIKKAA
1133..0000..-- Portaleko
trikitixa eskolakoen
emanaldia, Emakumearen
Nazioarteko Eguna
ospatzeko. Topalekuan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako
pelikula baten emanaldia.
Sarrera: 2’50 euro. Amaña
kultur aretoan.

ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1199..0000..-- Fóllame filma.
Tallarra gaztetxean.

Eguena 12
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Musika-tailerra,
Teresa Martinekin. EPAn
(Isasi, 39).

AANNTTZZEERRKKIIAA
ZZIINNEEMMAANN
1177..3300//2211..0000..--
La perdición de los hombres
(Zuz: Arturo Ripstein).
Sarrera: euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1199..0000..-- La importancia
del grupo de amigos 
en la adolescencia: presión
de grupo. Azitaingo 
La Sallen.

BBAATTZZAARRRRAA
1199..3300..-- …eta kitto!
Euskara Elkartearen Urteko
Batzar Nagusia. …eta kitto!-n
(Urkizu, 11 solairurartea).
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000
PPoorrttaalleeaa........................994433 7700 8844 3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999
DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100
KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200
NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566
DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222
GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222
MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000
EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100
PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100
TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711
..................................................994433 2200 1133 2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744
AAll--AAnnoonn//AAllaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. 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. DDOONNOOSSTTIIAA--EEII--
BBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEII--
BBAARR.. Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapa-
tua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEII--
BBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaie-
gunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

lleehhiiaakkeettaakk
–– XXVV.. IIppuurrtteerrrree IIppuuiinn LLeehhiiaakkeettaa
((LLHH eettaa DDBBHHkkoo iikkaasslleeeennttzzaatt))..
Norentzat: LH eta DBHko ikasleentzat. Lanak entregatzea:
MMaarr ttxxooaarreenn 1188rraa aarr ttee, …eta kitto! Euskara Elkartean.

–– EEgguueenn ZZuurrii AArrggaazzkkii lleehhiiaakkeettaa..
Lanak entregatzea eta informazioa: MMaarr ttxxooaarreenn 2244rraa
aa rr tt ee, www.eibar.org/blogak/kultu .
–– EEuusskkaarraabbiillaa IIppuuiinn EErroottiikkooeenn XXIIVV.. lleehhiiaakkeettaa..
Zer: Euskeraz idatzitako ipuin erotikoak (2-10 orrialde
bitartekoak, 2.500 karaktere orrialdeko).
Lanak entregatzea: AAppiirr ii llaarreenn 2233rraakkoo.. 
Informazioa eta lanak entregatzea:
euskarabila@topagunea.com.

ffaarrmmaazziiaakk
66,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
77,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
88,, ddoommeekkaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
99,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
1100,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
1111,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
1122,, eegguueennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
1133,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

eerraakkuusskkeettaakk
–– MMaarrttxxooaarreenn 88rraa aarrttee
EIBARKO EMAKUMEEK egindako artelanak.
Topalekuan.
–– MMaarrttxxooaarreenn 1133rraa aarrttee
TRENBIDEA BIDEA DA euskal Y-ari buruzko
erakusketa ibiltaria. Udaletxean.
–– MMaarrttxxooaarreenn 1155eerraa aarrttee
TXARO ARRAZOLAren “Salam, materia prima”
argazki erakusketa. Portalean.
–– MMaarrttxxooaarreenn 3311rraa aarrttee
ARRATE ETXEBERRIA, ARRATE OSORO,
ELISABET EGUREN eta ESTHER FDEZ.
DE MARURIren margoak.
Untzaga Jubilatu Etxean.

ssaallggaaii
AANNTTZZEERRKKIIAA
- Nora zoaz, Txanogorritxu? (Deabru Beltzak).
Martxoak 7, 18.00etan.

ZZIINNEEAA
- Por qué las mujeres siempre quieren más
(Cécile Telerman). Martxoak 10, 21.30etan.

llaasstteerr ssaallggaaii
ZZIINNEEAA
- Nevando voy. (Maitena Muruzabal eta
Candela Figueira). Martxoak 17, 21.30etan. 
- María, llena eres de gracia (Joshua
Marston). Martxoak 31, 21.30etan.

ssaarrrreerraakk

iikkaassttaarrooaakk
–– RReeiikkii iikkaassttaarrooaa..
Noiz: martxoaren 7an eta 8an, Reiki zentruan
(Txaltxa Zelai,1, sotoa).
Izen-ematea eta informazioa: 665743217 telefonoan.
–– DDYYAArreenn ssoorroossppeenn iikkaassttaarrooaa..
Noiz: martxoak 7, 14, 21 eta 28an, Mutrikuko kultur
etxean, 09.00etatik 13.30etara eta 15.00etatik
19.30etara. Izen-ematea eta informazioa: 943464622.
–– NNaagguussii eettaa eezziinndduuaakk eettxxeeaann zzaaiinnttzzeekkoo
Noiz: Martxoaren 23tik 27ra, 15.00etatik 17.00etara
Portalean. Izen-ematea eta informazioa: Martxoaren
20ra arte, Pegoran. Doan.
–– UUEEUUrreenn uuddaabbeerrrriikkoo iikkaassttaarrooaakk..
Matrikula zabalik. Informazioa: www.ueu.org edo
943821426 telefonoan (Markeskuan).
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– Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egon-
gela, sukalde handia eta komuna. Igo-
gailua. Prezio interesgarria. Tel. 659-
088244.
– Murrategi, 4 - 3. solairuan pisua salgai.
3 logela, egongela, sukalde ekipatua, ko-
muna eta despentsa. 128.000 euro. Tel.
943-120045.
– Legarre-gainen pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta bainugela. Be-
rriztuta eta guztiz jantzita. Sartzeko mo-
duan. 28.500.000 pta. Tel. 659-687736.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. 36’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Erizain laguntzailea eskaintzen da
arratsaldez umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Tel. 616-607121. Marta.
– Neska eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egiteko. Tel. 650-
782042.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna moduan. Tel. 699-587132.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna moduan, asteburuetan barne.
Tel. 669-966611.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 616-690415.
– Neska eskaintzen da kamarera edo
dendari moduan lan egiteko. Tel. 615-
791292.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin eta ostalari-
tzan jarduteko. Tel. 671-653042. Roxana.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 671-476869.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 696-559786.
– Neska eskaintzen da arraindegian edo
sukaldari laguntzaile moduan lan egite-
ko. Tel. 616-809926.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 616-690415.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
647-155908.
– Emakumea eskaintzen da edozein gar-
biketa lanetarako. Tel. 653-010861 edo
943-752376.
– Gizona eskaintzen edozein lanetarako.
Tel. 685-707625.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du, garbiketa lanak egin eta tabernan jar-
duteko. Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da tabernak edo so-
ziedadeak garbitzeko. Tel. 636-841158.
– Neska eskaintzen da ileapaintzaile la-
guntzaile moduan lan egiteko. Tel. 669-
064252.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 676-244793.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Tel. 617-942407.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo kamarera moduan. Esperientzia. Tel.
660-441505.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 628-
014327.
– Mutila eskaintzen da sukaldari edo igel-
tsero moduan lan egiteko. Tel. 630-
764528.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukalde
laguntzaile moduan. Tel. 646-235195.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukalde
laguntzaile moduan. Tel. 636-362251.
– Mutila eskaintzen da soldadore edo
igeltsero moduan eta tailerrean lan egite-
ko. Tel. 635-966995.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 610-
632782. Elena.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 669-
064252. Jamela.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Tel. 679-568370.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel.
646-715132.
– Emakumea eskaintzen da pertsonak
zaindu edo garbiketarako. Tel. 647-
044031. Marian.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketak egin eta sukaldean laguntze-
ko. Tel. 697-356418.
– Esperientziadun neska eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 651-
043666.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
nak egin eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 678-939382.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta taberna edo pego-
rak garbitzeko. Tel. 699-609190.
– Neska eskaintzen da goizez lan egite-
ko. Tel. 626-144098.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 666-936063 edo 677-112824.
Rodrigo.
– Emakumea eskaintzen da sukaldean
lanean jarduteko. Tel. 664-737527.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna edo externa moduan.
Tel. 663-750820.
– Neska eskaintzen da goizez umeak
edo nagusiak zaindu eta etxeko lanak
egiteko. Erreferentziak eta esperientzia.
Tel. 943-254515.

4. Lana
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila
– Emakume euskalduna behar da nagu-
sia zaintzeko egunez eta gauez. Tel.
630-690317.

– Somierra salgai. 1’50ekoa. Urtebete ez
du. Koltxoia opari. Tel. 650-988799.
– Garbigailua eta sekadora salgai. Ecron
markakoa. Urtebete ez dute. Urte biko
bermea. Tel. 650-988799.
– Umearentzako kotxe-silla salgai. Jane
markakoa. 3 gurpil + Maxi Cosi + kapa-
zoa + euri-estalkiak. Prezio onean. Tel.
690-980846.
– Ordenagailu osoa salgai. P4, 2GB, wi-
fia... 290 euro. Tel. 628-714824.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

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

3. Lokalak

– Bigarren eskuko eskiak erosiko nituz-
ke. 1’75 baino motzagoak. Tel. 665-
736146.
– Autobusa Bartzelonara AC/DC ikuste-
ko. Donostiatik irtengo da martxoaren
31n. Joan-etorria 50 eurotan. Plaza mu-
gatua. bus_acdc@hotmail.com

6.4. Bestelakoak

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna edo externa moduan.
Tel. 638-736539. Doris.
– Mutila eskaintzen da kamarero lanak
egiteko. Tel. 662-261575.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaindu eta etxeko lanak edo gar-
biketak egiteko. Tel. 616-233996.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo etxeko lanak egiteko. Tel. 699-
653874.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 608-
886701.
– Gizona eskaintzen da banatzaile, igel-
tsero... lanetarako. Tel. 650-513412.
– Neska eskaintzen da orduka edo inter-
na moduan umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 648-724168.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 638-938307.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 650-611415.
– Emakumea eskaintzen da interna edo
externa moduan lan egiteko. Tel. 638-
736539.

– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du edo tabernan lan egiteko. Tel. 656-
700958. Yeni.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, interna moduan. Tel. 648-
200305.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 689-251370.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta etxeko lanetarako. Tel. 659-
731324.

– Ermua irteeran, Zeharrako bueltan, lo-
kal bi alokagai. Tel. 943-701000.
– Legarren garaje plaza bat alokagai.
Beheko solairua eta oso hurbil sarrera
eta irteeratik. Tel. 645-728317 edo 943-
201294. Maria Jesus.
– Asua-Errekan garaje itxia alokagai. Tel.
616-959625.

3.2. Errentan

– Eibarko behe aldean pisua hartuko nu-
ke alokagai. Tel. 618-365680.
– Urkizun pisua alokagai. Tel. 661-
793531 edo 637-532174.
– Urkizuko dorreetan pisua alokagai.
3 logela, egongela, sukaldea eta komu-
na. Jantzita. Tel. 600-657196 edo 943-
702672.
– Eibarren pisua alokagai. Prezio onean.
Tel. 678-666018.
– Eibarko bi neskek kalefakzioaz eta jan-
tzita dagoen pisua hartuko lukete alokai-
ruan. Arduratsuak. Tel. 607-926931.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan
Tel. 616-207343.
– Zumaian udarako pisua alokagai (inigo-
azcue@euskalnet.net) Tel. 656-584888.

– Unibertsitateko ikasle euskalduna es-
kaintzen da klase partikularrak emateko.
Tel. 686-567471. Ainhoa.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– Ermua irteeran, Zeharrako bueltan, lo-
kal bat salgai. Tel. 943-701000.

3.1. Salgai





TT.. EEttxxeebbaarrrr iiaa,, 11 -- bbeehheeaa    TTeell .. 994433 2200 4422 9999

KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

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


