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EIBARKO
UDALA

ERPIN.- Gain, gailur (zorrotza normalean). Gaztelerazko ‘ c ú s p i d e ’.
“Anbotoko gaiña, erpiña”.
ERPOI.- Erpe. “Haren erpoi zorrotza, bildurgarrixa”.
ERRALDE.- Ganaduaren pisua kalkulatzeko bost kilo dituen neurria. “Zenbat
erralde saldu dozun biaiak?”. Zentzu ironikoan gorputzez argalak direnei
buruz esaten da. “Erralde galanta aintzen daukagun nausixa”.

ESKUTITZAK
– UD ALTZA INGO A –

Orain urte bi Eibarren hasi nintzen lan egiten bulego batean.
Hasieran udaltzaingoaren presentziak harritu ninduen, batez ere
kale nagusietan trafikoko arau-hausteak zigortuta egongo zirelakoan. Hala ere, egunero autoak espaloien gainean edo autobus
geralekuetan ikusten ditut, herritar gehienoi trabak jarriz eta auto ilarak sortuz; gehienetan udaltzain baten aurre-aurrean, ez
ikusiarena egiten duen bitartean.
Argi dago herri hau oso estua dela eta, horrexegatik, udalak
askoz zorrotzago jokatu beharko luke portaera horiek zigortzeko,
bai eibartarren onurarako baita bisitarienerako ere.
CARLOS ARRONDO

OHARRA: Martxoaren 19ko zubia dela-eta, datorren astean ez dugu astekaririk
kaleratuko. ...eta kitto!-ko hurrengo alea hemendik hamabost egunera,
hilaren 27an, izango duzue zuen buzoietan, ohikoa denez. Bitartean, ondo pasa!

asteko

HEMEROTEKA

“Egun erlijiotasuna falta zaigu; beraz, ohiturak
alde batera lagatzen ditugu. Baina erlijioak
nahitaez jarraituko du aurrera eta gu izango gara ohiturarik gabe geratuko garenak. Errua ezin
zaio erlijioari, gizartearen aldaketari edo kanpoko kulturen asimilazioari bota; gu gara ohiturak galtzearen errudun. Ohiturak galtzen dituen
herria nortasunik gabeko herria delako”
(Juan Antonio Urbeltz, musikologoa eta folklorista)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Estetika helburu asko lortzeko bidea da; ekologia, ordea, kulturizatu egin behar dugu eta duen
estetika narrasa onartu. Pagadi baten estetika,
esaterako, asko gustatzen zaigu; baina basamortu ekologikoa da, han ez dago bizitzarik. Sasi-lekua, berriz, oso narrasa izan daiteke, baina oso
aberatsa ikuspegi ekologikoari erreparatuz. Gainera, estetikaren bidez, sasiak txukun ditzakegu”
(Iñigo Segurola, paisajista)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/III/13
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Diru-laguntzak, eraginkortasunaren arabera

Mikel
Larreategi

Dragoiak

KULTURA ETA EUSKARA
BATZORDEAK herrian kulturjarduerak antolatzen dituzten
taldeei diru-laguntzak emateko
irizpideak aldatu egingo dira,
Udalbatzak onartutako ordenantza berriari jarraituta. Helburua, diru-laguntzen inguruko
gardentasuna eta eraginkortasuna areagotzea da. Diru-laguntzak eskatzeko epea zaba-

lik dagoela gogoratu nahi izan
dute udal arduradunek eta, beraz, kultur-ekitaldiekin lotutako
jarduerak antolatzen dituztenei
dei egiten diete, euren eskaerak aurkez ditzaten. Udalak
460.682 euro banatuko ditu
aurten herriko taldeen artean,
kultur-ekitaldiak, jaiak eta euskerarekin lotutakoak martxan
ipintzen laguntzeko. Kopuru

A

zken hillabetietan
hauteskundiak gora
eta behera ibilli naiz.
Eta ez nabil oiñ hamabost
egun egin ziranekin. Kirol
federaziñuetan be
hauteskundiak egitten dira,
beste edozeiñ elkartetan
moduan. Papelak prestau,
arauak irakorri, bata
eta bestiarekin batu,
proposamenak egin...
Lantalde politta osatu genduan
eta Euskadiko kirol federaziño
bateko zuzendaritzarako
hautagaitza prestau genduan.
Baiña oztopuak besterik
ez genduzen topau bidian:
tranpak, deixak, hauteskundien
garbittasuna bermatu bihar
daben organuaren huts-egitte
larrixak, presiñuak... Ustez be,
karguan jarraitzeko pisuzko
arrazoiren bat zekala lehen
zeguan presidentiak. Berak
hainbat urtian zihar esan izan
dau postua lagatzia nahi zebala;
baiña, hautagaitza serixo bat
aurkeztu danian, bere
programan auditorixa bat
egingo dabela esaten, akabo,
aulkixari eutsi eta mobitzerik
nahi ez. Asturiasko lagun batek,
kirol federaziñuak, eta baitta
beste era bateko alkartiak be,
latifundio, minifundio
edo lorontzixen antzekuak
dirala diño: bere terreno
partikularrian agintzia nahi
dabenaren dominiuak.
Horregaittik ez dabe nahi izaten
bere aginte esparru horretatik
aldentzia, bere lorontzittik
kanpo domiñau ezin dittuan
dragoiak egoten diralako.
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Taldeei diru-laguntzak emateko irizpideak aldatu ditu Udalbatzak. / LEIRE ITURBE

horretatik 288.594 euro kulturarloko taldeek jasoko dituzte,
102.656 euro euskara arlokoek
eta jaiei dagokien atalean, berriz, 69.432 euroko partida dago aurreikusita.
Eskaerak egiteko orduan,
eskatzaileek hainbat baldintza
bete beharko dituzte: besteak
beste, egoitza edo euren jarduera Eibarren izan behar dute, ez dute irabazi-asmorik izan
behar eta gorago aipatu ditugun esparruetan lan egin beharko dute.
Aurkeztutako eskaerak aztertu eta aintzakotzat hartzeko
orduan, berriz, honako irizpideei jarraituko diete: herrian modu jarraian elkarteak daramatzan urteak, jardueren antolakuntzan erakutsitako gaitasuna, taldeak zenbat bazkide edo
kolaboratzaile dituen eta programazioaren egonkortasun
eta jarraikortasuna.

26.000 euro
jaioberrien
dominetarako

1998-AZ GEROZTIK UDALAK
urtero egin ohi duen bezala,
aurten jaiotzen diren Eibarko
haurrei urrezko domina bana
oparituko die. Aipatutako urtean
ekimena abian ipini zutenetik
gaur egunera arte 2.300 dominatik gora oparitu diete gure herriko erroldan izena-emanda
dauden umeei eta urtero berrehun domin berri baino gehiago banatzen dituzte, urtearen
barruan jaiotako ume kopuruaren arabera (iaz 220 ume jaio
ziren) eta 2009rako Udal aurrekontuetan 26.000 euroko partida sartu dute, urtean zehar banatuko dituzten dominak ordaintzeko. Umeek oparitzat jasotzen duten urrezko dominak
aurpegietako batean Eibarko
armarria darama, grabatuta,
eta beste aldea ezer idatzi barik entregatzen dute, familia
bakoitzak umearen izena edo
nahi duena idatzi dezan.

Exponagusi hartuko du Astelenak

MARTITZENEAN ELGOIBARKO KULTUR ETXEAN aurkeztu zuten Exponagusi nagusien
azoka Biztu koordinakundeak,
Deparkel eta Ikasten elkarteek,
Debabarreneko
Nagusien
Kontseiluak, Eibarko Udalak
eta Debegesak. Irailaren 29
eta 30ean eta urriaren 1ean Eibarren, Astelena frontoian
egingo den azoka pertsona nagusiei zein haien familiei begira prestatuko dutela aurreratu
zuten agerraldian eta nagusi
edo euren familientzat produk-

tu, zerbitzu edo baliabideren
bat eskaintzen duten instituzioek, eskualdeko udalek, elkarteek eta enpresek hartuko dute
parte. Helburua. Debabarreneko nagusien beharrak asetzeko dagoen eskaintza bateratzea da. Informazio gehiagorako, 943820110 telefono zenbakira deitu daiteke (Itziar Elustondo) edo nagusiak@debegesa.com helbide elektronikora
idatzi. Antzerako azokek beste
toki batzuetan oso harrera ona
izan dute.

6 DANON
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900.000 euro enpresak tokiz aldatzeko

asteko

44.319
datua

liburu laga zituen iaz
liburutegiak eta,
oraindik ere,
gaztelerazkoak dira
erabilienak. Umeen
liburutegian aldea
ez da oso handia
(7.200 euskeraz,
8.490 gazteleraz
eta 614 beste
hizkuntzaren batean),
baina helduen
kasuan euskeraz
2.169 izan ziren,
22.635 gazteleraz
eta 3.211 beste
hizkuntzaren batean.

Oin dala

hamar
urte
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AZKEN URTEETAN UDALAK
AHALEGIN BEREZIA egiten
dihardu herri barruan dauden
tailerrak industrialdeetara joan
daitezen. Horretarako, kredituak baldintza berezietan emateko 900.000 euroko partida
sartu dute aurrekontuetan.
Maileguak emateko orduan,
enpresako behargin kopuruari begiratzen dio eta horren
araberako laguntzak banatzen ditu: behargin bakarra
edo pare bat dituen enpresen
kasuan, laguntza 30.000 eurokoa da; 3tik 5era dituztenei
42.000 euro ematen dizkie; 610 bitartekoei 60.000 euro;
eta 10 beharginetatik gora,
kopuru hori 6.000 euro igotzen doa behargin bakoitzeko. Iaz martxan ipinitako ekimena da hau eta orduan bost
enpresak egin zuten laguntza
horiek jasotzeko eskaera,
baina bakarrik biri eman zieten, besteek ez zutelako bal-

Txontan zegoen Solac enpresa bota zuteneko irudia. / LEIRE ITURBE

dintzaren bat betetzen. Aurtengo deialdia apirilean egingo dute eta interesatuek orduan izango dute eskaerak
aurkezteko epea. Laguntza
hauek mailegu modura ematen dira: hamar urtean bueltatzeko maileguak dira, baina
baldintza berezietan itzuli beharreko dirua da, ez delako
interesik ordaintzen. Ekimen
honekin herri barruan dauden
lantegiak Matsaria eta Ibur

Insumisiñua pil-pilian zeguan sasoian, 200 bat gazteri tokatzen jakuen urtero soldadu juatia. Gehixenak, %67, estudixuak zirala-eta prorrogia eskatzen zeben, eta %23k osasun arazuak alegatzen.
Lizarra-Garazi akordixuaren inguruko taldia aurkeztu zan Eibarren, gure herriko EAJ, EA, EH, IU,
Amnistiaren Aldeko Batzordia, ELA, LAB, EHNE, Elkarri, Herria 2000 eta Jarraik osatutakua.
Ego Ibarrak 1935eko Eibarko erroldako datuak biltzen zittuan dokumentu eta liburuak barrizteko asmua
agertu zeban. Gerra Zibillaren aurretik zeguan biztanlerixia ezagutzeko ezinbestekua moduan jo zan.
Euskadiko atletismo txapelketetan, Klub Deportiboko atletak domiña mordua irabazi zeben, tartian Arrate Azkona soraluzetarra estatuko txapeldun geratu eta Euskadiko marka barrixa egiñaz.

Oin dala365 egun

Partidu sozialistak garaipen historikua lortu zeban Espaiñiako Kongresu eta Senaturako hauteskundietan. Botu emoillien %45 (6.780
lagun) euren aldekua izan zan, %23 EAJkuendako, %13 PPkuena...
350.000 euro banatu zittuan ONCEk gure herrixan. Ipuruako
MaxiEroskiko saltokiko Isabel Angiozarrek saldu zittuan hamar
kupoiak. Hillabete batzuk lehenago 7 millioi jausi ziran Eibarren.
Eibar Urko gaztien ohorezko maillara igo zan, liga amaitzeko lau
jardunaldiren faltan partidua Barakaldori irabazitta azken miñutuan. Aurreko urtian galdutako mailla berreskurau zeben holan.
Utahko Unibersidadeko 18 dantzari Eibarrera etorri ziran euskal
dantzak ikastera. Unibersidade Laboralian hartu zeben ostatu eta
Portaleko dantza gelan jaso zittuzten Kezkaren dantza klasiak.
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Erreka aldera joatea nahi du
Udalak. Aipatutako toki bietan
industrialdeak prestatuko dituzte: Matsariaren kasuan,
horretarako beharrak hasita
daude eta urte honen amaieran bertan pabilioiak erabiltzen hasteko moduan egotea
aurreikusten dute. Ibur Errekan, berriz, industrialdea egiteko enpresa sustatzaileak finantzaketa arazoak dauzka
eta ez daude beharrean.
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auzorik auzo
Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna gogorarazi zuten domekan bildutakoek. / LEIRE ITURBE

Berdintasunaren alde borrokan

DOMEKAN EMAKUME LANGILEAREN Nazioarteko Eguna gogoratzeko kontzentrazioak egin ziren udalerri gehienetan eta Eibarren ere hainbat
herritar batu ziren udaletxearen
parean, andra-gizonen arteko
berdintasuna aldarrikatzen:
Emakumeak aurrera egiten badu, munduak ere bai lemadun
pankarta zabaldu zuten kontzentrazioan. Ekitaldi horretatik
aparte, Martxoaren 8aren inguruan beste hainbat jarduera
antolatu dituzte Eibarko Uda-

lak, Eibarko Emakumeen Mahaiak eta Eibarko emakumeen
elkarteetako ordezkariek. Besteak beste, Portalean ikusgai
dagoen Ainize Txopitea artistaren erakusketa, Eibar zine klubaren laguntzarekin martxorako programazioa eta Antzerki
Jardunaldien barruan taularatutako Mujeres eta Toda I.a Iruñako Erregina antzezlanak. Eta
martxoa eta apirila bitartean,
Garapenerako Berdintasuna
izenburupean hainbat jarduera
garatuko dira.

Begiratokiak Arraten eta Santa Kurutzen

Eibar inguruko hainbat gunetan begiratokiak prestatzeko ideia
iaztik bueltaka erabili eta gero, Udaleko Ingurumen sailak aurtengo aurrekontuetan 60.000 euroko partida sartu du, proiektu
horiek aurten bertan lantzen hasteko. Aurtengo udari begira,
Arraten eta Santa Kurutzen prestatuko dira paisaiari begira
egoteko toki aproposak. Kasu bietarako, plataformaren bat
prestatzeko asmoa dute. Balkoi moduko horiek balaustradekin
babestuta egongo dira eta, jendea erosoago egon dadin, jarlekuak ipiniko dituztela aurreratu dute. Arrateko begiratokia gurutzearen aldeetako batean, herriaren panoramikarantz ematen
duen aldean kokatuko dute. Eta Santa Kurutzen, berriz, ermita
ingurua aprobetxatuko dute.
Proiektuak garatzen jardun duten bitartean, begiratokietarako
tokirik aproposenak zeintzuk izan zitezkeen aztertzen jardun
dute, eta azkenean aipatutako bi horiek dira aukeratutakoak.

Blas Etxebarria
Errebal Plataformako ordezkari bi aurretik egindako prentsaurreko batean. / EKHI BELAR

Errebalekoak alkateari galdezka

ERREBAL PLATAFORMAK
MIGUEL DE LOS TOYOS alkateari hainbat galdera idatziz aurkeztu dizkio, proiektuaren inguruko azalpenak eskatzen. Udalean 2.574 zenbakian erregistratuko idatziak jasotzen duenez,
“Errebal Plataformakoek Errebalerako proiektuaren inguruan
prentsan azken aldian kaleratutakoak nahiko nahasgarriak direla uste dugu eta, informazioa
zuzenean jasotzeko asmoare-

kin, Alkatetzara galdera hauek
igortzea erabaki dugu”. Kezkarik
handiena honako puntuaren ingurukoa da: Boulevard promotorak edo bertako ordezkariren batek bere sasoian promotorak berak aurkeztutako proiektua moldatzearekin zerikusia duen bilerarik edo bestelako informaziotrukaketarik izan duen jakin nahi
dute. Erantzuna baiezkoa izatekotan, akordiorik lortu duten ala
ez jakin nahi dute.

eibar kaleka

Pagaegi kaletik Errebalgo merkatu plaza egon zeneko tokiraino doan kalea da eta 1979an izena aldatu arte Merkatu kalea
izena zuen. Blas Etxebarria 1892an jaio zen eta, Banco de
San Sebastian zelakoan zuzendari kargua betetzen zuela
aprobetxatuta, herriko industriari bultzada handia eman zion.
Horrez gain, euskaltzale hau gerora Kerizpe elkartea sortuko
zuen koadrilakoa zen.
Pegora kopurua: 3. Erroldatutakoak: 90.
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HIZKETA
A S I E R L A U Z U R I K A , EHBE-ko kidea:

“Euskal
unibertsitateek
ez dituzte
Euskal Herriaren
betebeharrak
asetzen”
- Euskal Unibertsoa `09 ekimena antolatu da martxoaren 28rako. Zertan datza?
Euskal
unibertsitatearen
egun bateko irudikapen edo islada praktikoa eta, bide batez,
euskal unibertsitatea aldarrikatzeko modu bat.
- Zeintzuk dira ekimenaren
helburuak?
Batetik, Euskal Herriak bestelako unibertsitate bat behar
duela, nahi duela eta, gainera,
izateko eskubidea duela aldarrikatzea eta argi uztea. Unibertsitate horrek euskalduna,
herritarra eta partehartzailea
izan behar du, eta guztiaren
gainetik, Euskal Herriaren behar eta mesedeetara zuzendua
egon behar da. Orain arte ez
dugu izan gure herriaren beharrizanei erantzun dion unibertsitaterik, ezta euskal unibertsi-

tarien euskarazko hezkuntza
bermatuko duenik ere. Bestelako eredu bat behar dugu, eta
hori egungo unibertsitateetatik
ezin denez eraiki, bestelako
unibertsitate bat behar dugula
aldarrikatzen dugu.
- 4. edizioa du aurtengoa
Euskal Unibertsoak. Nolakoak izan dira aurrekoak?
Euskal Herrian dauden lau
kanpus publikoetan egin dira
aurreko edizioak. Urtetik urtera, bai maila kualitatiboan, bai
koantitatiboan hazten joan den
ekimena da Euskal Unibertsoa.
Aurtengo edizioan kanpusetatik herrira jauzia ematea planteatu dugu, aldarrikapena herrira heltzeko eta unibertsitatea
herritik sortzeko.
- Eta zergatik Eibarren?
Batetik, lehen aipatutako herriratze pauso hori eman nahi

LauzurukakMarkeskuan egingo den ekitaldiaren garrantzia azpimarratu du.
09/III/13 ...eta kitto!
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Euskal Herriak Bere
Eskolak (EHBE) Euskal
Unibertsoa ´09 antolatu
du martxoaren 28rako.
Aurtengo edizioa
Eibarren egingo da,
Markeskua jauregian,
eta hainbat ekintza
antolatu dira egun
horretarako: hitzaldiak,
tailerrak, kalejira, bazkaria,
musika eta herritar
guztientzako beste
ekintza kultural batzuk.

dugulako, izan ere, beharrezkoa da herri-unibertsitate bat
sortzeko ekimena herriaren bultzadaz jaiotzea eta herritarrek
bultzatzea. Bestetik, Eibarren
dagoelako UEUren egoitza nagusia, Markeskua jauregian.
Ukaezina da UEU izan dela historikoki euskal unibertsitatearen
bidean lan eskerga handia egin
duen eragilea. Sorreratik izan
du helburu euskal unibertsitatea sortzea eta bide horretan
eman ditu azken urteak. Beraz,
UEUri erreferentzia egiteko modu bat da. Gainera, Markeskua
jauregian 2003. urtean onartu
zen euskal unibertsitatea bera
eratzea, aldarrikapenetik unibertsitatea eraikitzera pasatzea, berbetatik adreilura.
- Nolako egoera bizi du gaur
egun euskal unibertsitateak?
Egun, euskal unibertsitate
batek ere ez, orokorrean, salbuespenak salbuespen, ez du
Euskal Herriaren beharrak betetzen, ezta gure hezkuntza eskubideak ere. Hori hiru esparru
nagusitan antzematen dugu.
Lehenik, hizkuntza esparruan.
Gaur egun ezinezkoa da, salbuespenak salbuespen, euskal
unibertsitateetan euskaraz ikasi, ikertu, lan egin edo bizitzea,
eta egin daitekeenean zerbait
anekdotiko edo folklorikoa bezala agertzen da euskara. Bi-

garrenik, eskubide demografikoen esparrua eta partehartzean urraketa argiak ematen direla uste dugu. Erabaki organoetan, adibidez, irakasle sektore
jakin batek dauka erabakitzeko
botere osoa eta ikasle, ikerlari,
zein funtzionariak ez diren irakasleen berbak ez dira kontuan
hartzen. Eta azkenik, Euskal
Herriaren beharrei begiratu beharrean, estatuari eta enpresen interes ekonomikoei begira
jarduten dutela.
- Unibertsitatearen gainean
Bolonia plana dago denon
ahotan. Nola ikusten duzu
gai hau?
Bolonia gaur egun pairatzen
dugun inposaketa argi lagatzera datorrela uste dugu. Inolako
eztabaida edo iritzi kritiko kontuan hartu gabe inposatzen duten prozesu bat da, bai estatuetatik, bai unibertsitate egituretatik. Ematen diren eskubide
urraketetan sakontzera dator:
titulazio berrietan euskara are
eta gehiago murrizten da bestelako hizkuntzen mesedeetara, demokrazia mailan egoera
larriagotzen da inposaketa bortitzen delako eta hezkuntza
merkantilizatuz enpresen interesen arabera jartzen du unibertsitatea (karrerak enpresentzako lanbide heziketa moduak
bihurtuko dira).

Telebisiñuak gure bizitzaren ordu asko betetzen
dittu eta, konturau barik be, gure formaziñuan
ikaragarrizko eragiña daka. Aldamenekuarekin
berba egin biharrian, aurreko pantaillak gure
arreta guztia jasotzen dau gehixenetan. Baiña,
zer eskintzen deskue? Guk eskatutakua?
Edo emoten deskuena tragatzen dogu?

KALEKO 9
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Zelan ikusten dozu
telebisiñuaren
programaziñua?

MA I D E R G Ó M E Z
33 urte
et xeko and ria

IÑ A K I A G I R R E
52 urte
te l e b i s i ñ o b i h a rg i ñ a

Nahiko ondo ikusten dot telebisiñuaren programaziñua gaur
egun, halanda be, begittantzen
jata umiak ez leukiela larregi ikusi bihar, biziatu egitten diralako
bestela. Egokixa begittantzen jata umientzako emoten dana, momentuz behintzat.

Telebisiñuaren eta beste komunikabidien programaziñua poteriaren ideologixia zabaltzera begira
dago zehaztuta. Holan, lo hartzeko ondo daguala begittantzen jata, baiña besterik ez. Nere gustoko programaziñua interneten bittartez aurkitzen dot.

GO R K A
39 urte
b i h a rg i ñ a

L E I RE SÁNCHE Z
22 urte
k a m a re r i a

Umieri zuzendutako programak
ikusten dittut bakarrik umia dakatenetik: Disney Channel, Clan
TVE eta halakuak. Biolentzia,
hondamendi natural eta halakuez
beteta dagoz programak. Atzian
geldittu dira Heidi eta antzekuek
igortzen eben baloriak.

Orokorrian zaborra da. Ez dot ixa
ikusten, gabetan zeozer. Buenafuente programia da gustatzen jatan gauza bakarra, bestela esaten dotena, zabor hutsa. Zeozer
interesgarrixa egittia gustatuko
jatan eta ez bestien bizitziari buruz hainbeste berba egittia.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

BIDEBARRIETA, 1

TABERNA
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/III/13
671 zkia.

10 GEURE
GAIA
Martxuaren 18tik aurrera Portaleko erakusketa
aretuak oso exposiziño berezixa hartuko dau:
Piztiarioa. Apirillaren 8ra arte ikusgai izango dan
erakusketiaren oiñarrixan arte-munduaren adar bi
uztartu dittuan proiektua dago: Jesus Mari Olaizola
‘Txiliku’ idazle zarauztarrak idatzittako testuak
eta Juan Luis Baroja Collet artista eibartarrak
egindako grabauak alkartzen dittuan liburua.
Alfabetuari jarraittua, letra bakotxeko personaje
mitologiko bana izendatzen dittuan lanak pizti
edo izaki horrek hobeto ezagutzeko aukeria
emongo desku erakusketiak.

L ib uru a ba iñ o
g eh ix ag o da n P I Z T I A RI OA

E

rakusketiaren oiñarrixan
liburu bat dago, baiña ez
edozelakua. Baroja Colletek berak onartu deskunez,
“oso gauza berezixa izan da. Liburua bada, idatzitta daguan
neurrixan, baiña oso liburu berezixa da, edukixari begira zein
itxuriari berari begira. Alde batian konkortua dago, josi barik
doia, sasoi batian liburuak juan
ohi ziran moduan… Estutxe
moduko baten barruan doia:
estutxia zabaldu eta plieguak
agertzen dira, eta erakusketaren ideia be piskat hortik doia:
irudixak hormetan zintzilik ipintzetik harutzago juanda, erakusketia lehelengoz hartu daben Zarautzen egin genduan
moduan, txoko berezi bat sortu-

ko dogu, mahai batekin, argi gitxirekin, animatzen danak
guante batzuk jantzitta liburua
eskuetan erabiltzeko aukera
euki deixan. Izan be, ez gagoz
horretara ohittuta eta askori deserosua egitten jakoz holako
kontuak, baiña abentura interesantia dala pentsatzen dot. Azkenian, hori ikusliaren esku geratuko da, baiña ideala irudixak
ez zintzilikatzia izango litzake,
beste barik liburua mahai gaiñian laga eta listo, baiña eziñezkua da, holan ez zaralako
jendiarenganaiño aillegatzen”.

Herririk herri dabillen
erakusketia
Diputaziñuak antolatutako
erakusketia da, herririk herri

Personaje bakotxaren irudixa fondo berezixan egin da.
09/III/13 ...eta kitto!
671 zkia.

Aspaldittik alkarrekin zeozer sortu nahixan ibilli dira artista bixak.

ibiltzeko. Inauguraziñua Zarautzen izan zan, handik Eibarrera
etorriko da eta hamendik Arrasatera eruatia nahi dabe, hori
oindiok konfirmatzeke daguan
arren. Amaieria Donostian, Koldo Mitxelenako ganbaran egitteko asmua dake eta, artistiaren berbetan, “hortik aurrera
irudi guztiak, testuak eta bestelakuak jasoko dittuan katalogua
emongo dabe argittara. Oso
proiektu biribilla da”.
Grabauaren teknika
klasikuak
Imajinaziñuari astindu ederra emon bihar izan detsa Baroja Colletek, askotan iñork
ikusi ez dittuanak irudikatzeko,
horretan dudarik ez dago, baiña teknikia, behintzat, Debako
Arte Eskolan grabau kalkografikua irakasten daben artistiak
ondo menperatzen dabena
izan da: “Grabauaren hiru teknika klasikueri jarraittuta egindako irudixak dira eta, gaiñera, normalian nik erabiltzen dittudan berberak dira. Alde horretatik, Rembrandt-en sasoitik datorren eta sosiguz-sosiguz albo batera lagatzen

diharduen biharra egitteko reibindikatzen dot, pentsatzen
dot oindiok be oso gauza interesantiak sortu leikiazela oso
oiñarrizkuak diran teknika klasikuak erabillitta. Eta horren
adibide garbixa liburu hau da.
Grafika zer dan dakixenendako hizkuntza bikoitza da. Grafika kalkografikua zer dan ez
dakixan ikusle klasikuarendako irudi bat, beste barik izango
da, baiña grafikaz dakixenak
teknika tradizionalari jarraittuta egindako irudixak ikustiarekin batera, fonduak eta irudixak analizatzen ipiñi ezkero,
grafikaren inguruko joku indartsua daguala ikusi ahal izango
dau. Neretako oso interesantia
izan da”.

Personaje ezezagun asko
Akerbeltz, Herensugia, Mateo Txistu moduko izenak ezagunak egitten jakuz, baiña
arrotzaguak eta kasu askotan
erabat ezezagunak egitten jakozen beste asko batu dittu
Txilikuk: Jinshin-Uwo (Japonian lurrikarak eragitten dittuan angila erraldoia), Gales
eta Txina aldian bizi diran buru
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“Gogorra, baiña
oso esperientzia
positibua izan da”

askotako herensugiak, Atlantikoko Cracken beldurgarrixa,
Greziako Pegaso hegodun
zaldixa…

- Nolatan sortu zan Piztiarioa sortzeko
ideia?
Urtiak dira Txilikurekin biharrian hasi nintzala, batez be berak euskera itzulpenak egitten
zestazelako eta holan ezagutu giñan. Beti
esaten genduan alkarrekin zeozer egin bihar
genduala, baiña beste barik, bera egun batian
interesantia begittandu jakon testu batekin
etorri jatanera arte. Testu hori Piztiarioa zan,
alfabetikoki ordenauta daguazen 26 animali
mitologikoren gaiñeko testua.
- Zelan hartu zenduan proposamena?
Hasieran larregizkua begittandu jatan: hainbeste irudi, testu bati lotuta eta, gaiñera, arte figuratibua, pentsau! Aurre egitteko gatxa ikusi
neban, baiña gero serixo hartu eta biharrian
hasi nintzan. Izan be, probokaziño hutsa zala
pentsau eta horren kontra biharrian hastia erabagi neban. 5 urteko biharra izan da, gatxa.
- Zelakua izan da zuk egindako biharra?
Bost urteko biharra izanda, lau zatitan banatu geinke. Lehelengo 8 edo 10 figurak
nahiko ondo, martxa onian sortu nittuan, baiña denporiak aurrera egiñ ahala, gero eta gatxagua egitten juan jatan. Batez be, hasieran
testuari oso lotuta hasi nintzalako, baiña ho-

Baroja Colletek diñuanez,
“pentsatzen dot jende gehixenandako pizti horretako asko
ezezagunak izango dirala, ne-

Grabauaren teknika klasikuak jarraittu dittu Baroja Colletek.

rren denpora luzian (azkenak iazko abenduan amaittu dittut-eta), piskanaka-piskanaka askatzen juan naiz, testutik apur bat aldentzen. Gatxa izan da, mugimendu estetikua neuk egin bihar izan dotelako, testua jada idatzitta egualako. Eta, gaiñera, nik normalian lantzen ez dittudan irudixekin eta alde
figuratibuan biharrian jardun dot. Neretako
oso gogorra izan da, baiña era berian oso esperientzia positibua. Oso pozik geratu naiz
egindakuarekin.
- Danen artian personajeren bat aukeratuko zenduke?
Bereziki sufriduarazi destan personajia yetia
izan da. Umetan arratsaldeko sesiñuetan hainbestetan lagundu destan personajia izanda,
elurretako gizon famosuaren irudixa egittia tokau jatanian nik ez neban nahi ulez betetako
izakixa marraztia. Azkenian, giza-oin baten oiñarritzen diran pintzeladak izan dira, baiña elurretan ibiltzeko atzapar berezi batzurekin. Horraiño aillegatzeko prozesua oso luzia izan da
eta amaittu dittudan azkenetakua.

ri behintzat holan pasau jata.
Halanda be, kreatibitateari begira horrek egin jataz interesantienak. Egixa da testu bateri lotuta zaguazela, baiña
testuak nahiko anbiguoak dira. Gatxena, barriz, jende guztiak ezagutzen dittuanak irudikatzia da. Izan be, nahitta ez
danok dakagu izaki horrekin
lotuta doian irudi bat eta gatxa
izaten da horren kontra juatia,
borrokatzia, eta ez dozu oso
ondo jakiten zer egin. Beste
batzuk ez dittu iñork ikusi, eta
horretatik gitxienez bi hamen
inguruko mendixetan dagoz,
izan be oindiok iñork ez dittu

ikusi, eta euren billa juan gara
mendira, motxilia hartuta, bedarrak eta bestelakuak hartu
eta horrek grafikara traspasatzeko”.
Egueztenetik aurrera danak
alkarrekin ikusteko aukeria
izango dogu Portalean. Erakusketia martxan daguan bittartian, betiko moduan, martitzenetik domekara egongo da
zabalik, 18.30xetatik 20.30xetara. Sekula ezin leike jakin,
baiña hortik kanpora atzera
be 26rak alkarrekin topatzia
gatxa izango da gehixenondako. Aprobetxatzeko moduko aukeria.
...eta kitto! 09/III/13
671 zkia.

12 GAZTE
KITTO
teenajea

Unibertsitatean teoriak garrantzia badu, praktikak
ez du gutxiago. Gazte ugari dira euren karreran
ikasitako teoria praktikara eramateko aukera
dutenak: praktikariak. Iturburu ikastolan hortan
aritu da 21 urteko Julen Beistegi.

JULEN BEISTEGI,
Magisteritza ikaslea:

“Praktiketan ikasten
da benetan”

- Nolako esperientzia izan da
Iturburun irakasle praktikak
egitea?
Oso polita. Bertan ikasi izanik, oso berezia izan da niretzat. Ikaslea nintzen denborarekin alderatuz, orain beste
ikuspuntu batetik ikusi ahal
izan dut ikastolan egiten dena.
- Alde handia antzeman duzu
praktikak egin aurretik espero zenuenarekin?
Eskoriatzan Kirol Heziketa
ikasten dihardut, nire iritziz,
maila pedagogikoan oso modu
berritzailean. Horrela, ez da alde handia egon espero nuenarekin. Iturburun nahiko modu
klasikoan lantzen da pedagogia Eskoriatzan ikasi dudanarekin alderatuz, behintzat, baina
ondo deritzot. Gainera, kalitate
ziurtagiria du Iturburuk; hala
ere, hori modu enpresarial edo
korporatibistan erabiltzen dutela uste dut.
- Unibertsitatean praktikak
egitea beharrezkotzat jotzen
duzu?
Bai, guztiz.Teoria ikastea beharrezkoa da, baina benetan
praktiketan usten dut ikasten

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
09/III/13 ...eta kitto!
671 zkia.

dela gehienbat. Ikasleekin
kontaktuan egoten zara eta
egoera ezberdinei aurre egiten
ikasten duzu.
- Unibertsitatean ikasitakoa
praktikan ipintzeko gai izan
zara?
Hasieran zailtasunak izan
nituen, horrelako egoera batean aurkitzen nintzen lehen aldia baitzen. Normala dela uste
dut. Hala ere, denboran aurrera egin ahala, interesarekin
eta ahaleginak eginez gauzak
egiten ikasi nuen eta hobeto
moldatzen joan nintzen. Nire
iritziz interesa ipintzea beharrezkoa da, izan ere, zure jarrerak umeengan eragina dauka, egiten duzunak ez badizu
axola, eurek ere paso egingo
dute.
- Nolako tratua jaso duzu
beste lankideen partetik?
Oso ona, beste irakasle bat
izango banintz moduan. Aholkuak eman eta lagundu egiten
zidaten. Hasieran umeekin
nahiko serio egoteko aholkatu
zidaten, Hitlerren moduan izateko, bestela umeak sumindu
egiten baitira.

A KO NDI A
LORADENDA

Albaitari Zentroa
a

Julen Arano / M Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

S an J u an , 1

Tel. 943 20 33 29

ProiektEibar saria Gasteiz eta Bergarara
Gasteizko Jesus
Obreroko ikasleak
izan ziren garaileak
Batxilergokoen mailan
‘Leherketa artoa erabili
poliestireno hedatuaren
ordez’ proiektuarekin.
Lanbide Heziketakoen
artean Bergarako
Miguel Altunakoek
irabazi zuten ‘Lorategi
Domotikoa’ eta
‘Abiadura neurtzailea’
proiektuekin.

E

ibarren dagoen EHUko
Industria Ingeniaritza
Teknikoko Eskolak Batxilergo eta Heziketa Zikloetako
ikasleei zuzendutako ProiektEibarren II. edizioko sariak banatu zituen joan den zapatuan.

Aurreko zapatuan banatu ziren ProiektEibar-eko bigarren edizioko sariak. / LEIRE ITURBE

Gasteiz eta Bergarako ikasleak
izan dira aurten, ikasleen artean teknologiarekiko interesa
sustatzea helburu duen sari
hauen garaileak.
ProiektEibarren bitartez alde
zientifiko-teknologikoan lan

edo proiektuen gauzatzea bultzatu nahi da eta alde teknologikoa indartzea unibertsitate
kanpoko hezkuntzan. Batxilergoan edo Goi Mailako Heziketa Zikloetan, bai zentru publikoetan, bai pribatuetan, Euskal
Autonomi Elkartean edo Nafarroan matrikulatuta dauden
ikasleei
zuzenduta
dago
ProiektEibar.
Batxilergokoen mailan Gasteizko Jesus Obrero ikastetxeko ikasleak izan dira garaileak
‘Leherketa artoa erabili poliestireno hedatuaren ordez’
proiektuarekin. Poliestirenoa,
kutsakorra eta denbora luzean
degradatzen dena, artoaren-
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gatik, guztiz naturala eta azkar
degradatzen dena, ordezkatzea da proiektu honen proposamena.
Heziketa Zikloen mailan,
bestetik, proiektu bik lortu dute
lehen saria, ‘Lorategi Domotikoa’ eta ‘Abiadura neurtzailea’.
Bergarako Miguel Altuna institutuko ikasleak izan dira
proiektuen egileak. Gainera,
Bergarako ikastetxeak lehiaketa honetan zentru partehartzaileenaren saria eskuratu zuen.
Ate irekien jardunaldia
Zapatuan, gainera, Eibarko
Industria Ingienaritza Tekniko
Eskolan ate irekien jardunaldia
egin zen. Bertara joan zirenek
zentruan eskaintzen diren ikasketen gainean informazioa jaso
ahal izan zuten. Horrela, Industria Elektronika eta Mekanika
ikasketek dituzten ezaugarri
eta irteera profesionalei buruz
informazioa jaso zuten. Aipatzekoa da ikasketa bi horiek hiru urteko iraupena dutela eta,
Infoempleoren 2009ko urtarrileko txostenaren arabera, unibertsitateko tituludunen lanbide
eskaintzaren zerrendan lehen
postuetan daude.

...eta kitto! 09/III/13
671 zkia.

G

remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

metalezko
eraikuntzak

ulmar
S AT, T V C , B i d e o a
Bidebarrieta 37

Tfnoa.
Faxa.

943 20 05 08
943 20 04 94

Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

metalezko
eraikuntzak

Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

S.L.

Ateak - Tarimak
Altzariak

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

Tel. 943 20 06 98

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

Tfnoa. 943 20 35 55

PAR KEA
TARIMAK
BARRUKO ATEAK ETA BLINDATUA K
ARMAIRU ENPOTRATUAK ETA NEURRIRA
ERREFORMAK OROKORREAN

Tel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411
Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.

Aroztegia ❐ Ebanisteria
❐ O b ra a r o z t e g i a

ELEKTRIZITATEA

* Muntaia eta
proiektu elektrikoak
Matsaria 2 - 7. pabilioia

Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27
www.electricidadguria.com
Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

Tel. eta Faxa. 943 201 757

●

F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.
●

SUKALDE ALTZARIAK
✸
AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

A R R A G U ET A 1 2 - Ei b a r -

JUAN PEREZ

Otaola Etorbidea, 27

Obra gauzatze proiektuak
Obra zibila eta eraikuntza
Obr a osoa, giltza eskura
G r em i oe n k o o r dinazioa
B e h e e r r ehabilitazioa etxe etan
Etx e et ako e rr ehabili tazioa
Fatxadetako errehabilitazioa

u l m a r, s . l .

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ERREFORMAK

Ubitxa 7-11

Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

R O S A R I O 1 5 - El g o i b a r-

Tel. 943 74 40 19

GARBIKETAK

INDUSTRIA

GARBIKETA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08
Faxa. 943 20 67 94
www.escudero.euskalnet.net

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua
Tfnoa. 943 254 615
Mobila 688 609 171

Barrena, 26 - 6. C

TREJO
GARBIKETAK S.L.

Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
IGELTSEROAK

KLIMATIZAZIOA

●
●

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

●

E g o- G ai n , 3

●
●

LAMINATUAK
KORTXOA
MOKETA
SINTASOLA

arregui y cortes, C.B.
●

klimatizazioa
energi berriztagarriak
proiektuak

PINTURAK
ESTUKOAK
GOTELE
PAPEREZTATZE

Tel. 943 20 34 09

●
●

Mob. 600 587 335

santillán
klimadenda

TM

Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www.irazabal.net
ITURGINTZA

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
●

●

Proiektuak
eta aurrekontua k

B a i n u et a s u k a l d e en
erreforma k

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

Asua-Erreka, 2

MUGICA

Txaltxa-Zelai, 14
Tel. 943 03 10 00
info@klimadenda.com

Faxa. 943 53 10 18
www.klimadenda.com

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
ERREKATXU 3an
☎ eta faxa: 943 20 39 03

PINTURAK
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta Faxa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
T. Etxebarria, 8 - behea
Osagarriak

ITURGINTZA

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G ASAREN INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …
H A N S G R O H E KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

San Juan, 15
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

●

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

●

Nexa
Autocolor

Pintura
industriala

3M
produktuen
banatzailea

A R A N E , 1 3 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

Pintura
Goi mailako
dekorazioa
Pago Kalea, 35 DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81
666 74 30 98

SARRAILAGINTZA

GIL T Z A K
Era guztietako sarrailen salmenta eta mantenua
Segurtasun-instalakuntzak
Sarrailen egokipenak
Segurtasun kutxak
Era guztietako giltzen kopiak
Trabatutako ateak eta segurtasun-kutxak
askatzen ditugu

LARRIALDIETARAKO: 943 701 391
(08.00etatik 24.00etara)

A rr a g u e t a , 3
www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99
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KIROLAK
Eibarko txirrindularitza proben hasiera
DOMEKAN HASIKO DA GURE HERRIAN antolatzen direntxirrindularitza probetako egutegia. Eibarko Txirrindulari Elkarteak junior mailako XXXI.

Iazko Udaberri Sariko irabazlea. / LEIRE ITURBE

Udaberri Saria ipiniko du jokoan, 10.25etatik aurrera. Parte
hartzaileek 80 kilometro eta erdiko ibilbidea osatu beharko
dute, Untzagatik hasi eta San
Juan kaleko 9 zenbakiaren parean amaitzeko. Tartean, honako ibilbidea egingo dute: Eibar,
Elgoibar, Mendaro, Deba,
Itziarko gaina, Arroa, Iraeta, Aizarnazabal, Muniosoroko bidegurutzea, Oikia, Txikierdiko bidegurutzea, Itziarko gaina, Elgoibar eta Eibar. Lasterketaren
amaiera eguerdiko 12.30etarako aurreikusten da.
Hurrengo domekan jokatuko
da Abascal Memoriala, kadeteen
mailako probaren XLIX. edizioa.

Xakeko ordezkarien denboraldi
bikainak ez du amaierarik

LIGA AMAITZEKO JARDUNALDI BI besterik falta ez direnean,
Gorengoen mailako Klub Deportiboko taldeak hiru puntu eta erdiko
aldea ateratzen dio Arrasate sailkapeneko bigarrenari. Azken jardunaldian, 0-4 nagusitu ziren Idiazabalen, Haritz
eta Julen Garro, Olmo
eta Aranaren garaipenekin. 1. mailarako igoera faseko neurketan,
bestalde, Deporreko bigarren taldeak 3-1 irabazi zion Hernani B-ri,
Julen Garro.
Freire eta Larreategiren
garaipenekin eta Beorlegi eta Baenaren berdinketekin. Eibar B lidergoan dago, Elgoibarri puntu eta erdiko tartea kenduz.
Bihar arratsaldean interes handiko jardunaldia jokatuko da Klub
Deportiboko lokaletan. Gorengoen mailako taldeak Gros C hartuko
du eta Eibar B-k Easo C jasoko du 16.00etatik aurrera.

Anton Martinena eta Jesus Merino entrenatzaile berriarekin eguazteneko aurkezpenean. / EKHI BELAR

Entrenatzaile berria Eibar-Salamancan

SALAMANCAREN AURKAKO PARTIDUA erabakigarria
izan daiteke Eikar KEren etorkizunerako, batez ere aspalditik
Damoklesen ezpata gisa Carlos Pousok gainean zuenak lepoa moztu dionean. Emaitzek
hala behartuta, Alex Aranzabalek zuzentzen duen taldeak derrigortuta ikusi du bere burua
entrenatzailez aldatzeko eta
Josu Uribe izango da hemendik
aurrera lehenengo taldearen
entrenatzaile berria. Ribadesella 3. mailako taldea zegoen en-

Katu Kalek irabazi zuen eibartarren
arteko saskibaloi derbia

SASKIBALOI LIGAKO BIGARREN FASEKO partiduan, Eibarko
taldeen arteko derbian, Katu Kale 67-57 nagusitu zitzaion Novamarki. Azken honek indartsu hasi zuen partidua, markagailuan 112koa ezarriz, baina atsedenaldirako Katu Kalekoak hiru puntuz gainetik joan ziren aldageletara. Azken laurdenekoa ere hiru puntuko
alde horrekin hasi zuten eta Novamark-ek ezin izan zuen aldea murriztu, azkenean partidua hamar puntugatik galduz. Katu Kaleko
Iñaki Sánchez entrenatzaileak zuzendutako taldean, Fito izan zen
jokalaririk onena, 20 punturekin.

Urbateko igerilari gazteenak bikain Euskal Herrikoan

ASTEBURUAN LEGAZPIN JOKATUTAKO infantil mailako Euskal Herriko txapelketan, UrbatUrkotronikeko bost igerilari igo ziren podiumera.
G3an, Nora Varelak 200 metroko braza estiloko
proba irabazi zuen, 2.a izan zen 100ekoan eta
3.a 400 estiloetakoan; Xabier Oruesagastik 2.
postua eskuratu zuen libre modalitateko 1.500
metrokoan eta 3.a 400ekoan; eta Andoni López
3.a izan zen tximeleta erako 50 metroko lasterketan. Infantil mailan, bestalde, Jokin Alberdi 2.
amaitu zuen 1.500 metroko libre erako proban;
09/III/13 ...eta kitto!
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trenatzen eta Eibar 2. B mailara
ez jaisteko ahaleginean jardungo du hemendik aurrera.
Sailkapeneko goiko postuetan
dagoen Salamancaren aurkako
partidua domekan jokatuko da
Ipuruan, 17.00etan hasita. Entrenatzailearena ez da izan aste
honetako berrikuntza bakarra;
Txiki Acaz orain arte jokalari moduan aritu denak hemendik aurrera Uriberen laguntzaile lanetan jardungo du. Bestetik, taldeak fitxatu ahal izango du Yagüe
lesionatuaren ordezkoa.

eta Martin Aizpiri 3.a izan zen 100 estiloetan eta
400eko libre erakoan.

Arrateri
laguntzeko taldea

HAMABI LAGUNEKO LAN
TALDEA osatu dute Arrate eskubaloi taldeak bizi duen egoera horretatik ateratzeko. Iñaki
Bolinaga presidentearekin batera, Eibarko Udaleko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak izango dira bertan, taldeko
zuzendari-ohi batzurekin.

KIROLAK

Eibartik 45 bat kilometrotara
egun berezia bizi izan zen
aurreko asteko eguaztenean.
Herri hartako foball taldeak
Errege Kopako finalaurreko
itzuliko neurketa jokatu zuen
Sevillaren aurka. Jendetza,
emozio eta zirrara horren erdian
protagonista eibartar bat izan
zen: Markel Susaeta, Athletic
Clubeko jokalaria.
- Zer sentitu zenuen Errege Kopan Sevillaren aurka epaileak partiduaren amaiera
adierazi zuenean?
Oso emozio handia. Guretzat partidu berezia zen, denbora luzean itxaroten egon
garena, eta hura irabaztea zoragarria.
- Ospakizun handikoa ere...
Bai, partiduaren ostean hotelean afaldu
eta garaipena ospatu genuen. Hala ere, berehala joan ginen ohera, hurrengo egunean
lan saioa geneukalako.
- Egia da malkoak izan zirela Athletic-en
aldageletan?
Bai, bai.
- Aurreko egunetan ikusi zen Athleticzaleak taldearekin zeudela (txartelak lortzeko ilarak, Athletic zegoen hotelaren aurrean kontzentrazioa…).
Eguaztenean lo kuluxka egiten ahalegindu ginen, baina kanpoan zegoen zaratak ez
zigun laga. Guk pentsatzen genuen: “Joan
daitezela Sevillaren hotelera!” (barreak).
Egia esan, ezin da berbetan adierazi.
- Hori partiduaren aurretik, baina San Mameseko giroa ez zen gutxiagorako.

Susaetak aulkitik jarraitu zuen Kopako San Mameseko partidua, baina garaipenaren ospakizunekin gozatzeko aukera izan zuen.

M A R K E L S U S A E TA , Athletic-eko jokalaria:

“Kopako finaleko gol
erabakigarria sartzea
gustatuko litzaidake”

Inoiz ez dut horrelakorik bizi izan, baina
beteranoek esan ziguten nolakoa izango
zen neurketa. Zaletuen laguntza berebizikoa
izan zen. Gainera, Sevillak aurreko zapatuan irabazi zigun eta uste
dut konfidantza gehiegirekin
etorri zirela; gutxietsi egin
gintuzten. Ez zekiten San
Mamesen indarra zenbaterainokoa den.
- Zuk ez zenuen neurketa
jokatu, baina nola bizi zenuen?
Urduritasun handiarekin.
Aulkian zaudenean urduriago
ipintzen zara, ezin diozulako
taldeari lagundu. Zelaian
zaudenean, behintzat, ahalegin guztiak egiten dituzu taldearen alde.
- Finala maiatzaren 13an jokatuko da Bartzelonaren
aurka. Nola ikusten duzu?
Zapatuan euren aurka jokatu genuen eta badakigu
nolako talde puska den.
Kopako Athletic-Sevilla partidua amaituta, jokalariak irtetzeko tartea bilatzen
Hala ere, Kopako finala bezaletuen artean. Eskuman, behe aldean, Tokero Eibarko jokalaria izandakoa.

rezia izango da eta edozer gauza gerta
daiteke.
- Jokatzea espero duzu?
Titular moduan ez bada, espero dut minutu batzuk behintzat izatea. Zita historikoa da
eta bertan parte hartzea gustatuko litzaidake.
- Emaitzarik ematen ausartuko zara?
Zaila da zer gertatuko den esatea. Athleticek irabaztea da nahi dudana, berdin dit zein
emaitzarekin. 2-1ekoa ondo egongo zen.
- Markel Susaetaren golekin?
Ez litzateke txarto egongo. Bigarrena sartzea gustatuko litzaidake, gol erabakigarria.
- Sarrera eske jende asko edukiko duzu
atzetik, ezta?
Bai, baditut hainbat proposamen, baina
oraindik ez dizkigute esan zenbat sarrera
emango dizkiguten. Hala ere, seguru Eibartik
ere Athletic animatzera joango dela jendea.
- Kopa alde batera lagata, 2. denboraldia
duzu hau Athletic-en lehen taldean. Zer
moduz doakizu?
Bigarren urtea zailena da. Izan ere, exigentzia maila altua da eta lehen urtean txarto egiten zenituen hainbat gauza orain ez zaizkizu
barkatzen. Hala ere, oso pozik nago eta espero dut urte asko ematea Athletic-en jokatzen.
...eta kitto! 09/III/13
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18 MUSIKA
LITERATURA
Asier Serranoren
Hi tz en fu nanbul ista (1) /

J U M P T H E R OP E

Beti esan izan dut literatura, hein handi batean, sentimendu unibertsalak konpartitzearen beharraz berba egiten duen arteetako bat dela; eta badela idazten ez den lite-

ratura bat gizabanako ororen baitan. Noizbehinkako kolaborazio hauek, halako zerbait gura lukete izan, alegia, idatzietatik at, neronek beste sortzaile batzuengandik jasotako lezioak gerturatze nahia. Luze gabe beraz, eta soberako hitzak garesti diren

kolaborazioa

honetan, itzalita eta ia etsita nagoenetan akordura etortzen zaizkidan bi esaldi oparitu nahi dizkizuet bi kapitulutan: “Jump the rope” eta “climb the strings”.

“Jump the rope” (salto egizu soka) esaldiaren zentzua, Jack Mapanjeren, Malawiko

poeta entzutetsuenaren ahotan ulertu nuen estreinakoz. Dakarren izan zen. Bost or-

du lazgarri generamatzan Afrikako herrialde ezberdinetan, adierazpen askatasunaren
urraketa, zeinbere zainetan sufritutako kazetari zein idazleen testigantzak aditzen.
Jacken hitzek itxi behar zuten kongresua. Inori burutik pasatuko ez litzaiokeena egin

zuen orduan: Eserlekutik altxatu zen bere hezurdura jipotuaren ahulezia agerian
utziz, eta irri nerabe batekin “jump the rope” esan zuen, behin bakarrik.

Oharkabean eta segundu gutxitara, bertaratutako denak geunden umezaroko algarara itzulita, salto eta jauzi, arinago eragitea nahiko genukeen soka birtuala esku artean… Zergatik? Hurrengo kapituluan beharko duzue jakin.

musika

Anjel Lertxundi
Zoaz infernura laztana

Vendetta
Vendetta

Diskoak proiektu berri baten
esentzia jasotzen du, SKA musikan oinarrituriko kantuekin,
zeinetan rock estiloaren kutsuak presentzia handia hartzen duen, skinheadreggae
eta latin-hardcorea bezalako
estiloei ateak zabalduz. 11
kantu berri eta bi bertsioz osaturiko cda. Bertsioak: "Everyday" eta Jack Marshall-en
"The munsters" instrumentala.
Musika, irribarrea eta errebindikazioa.

09/III/13 ...eta kitto!
671 zkia.

Laja eta Mikel
Non zuztarra, han adarra

Iñaki ‘Laja’ trikitilari ezaguna
berriro ere estudioan sartu da
beste disko bat grabatzeko
Mikel Alustiza pandero-jotzailea eta kantariaren laguntzaz.
Bikoteren bigarren diskoa benetan herrikoia, freskoa, alaia
eta ederra da, baina batez
ere kalitate handiko musika
ekarriko du, trikitixaren maisuren eskutik. Diskoak gure
herri txikietako zapore bizia
zabalduko du erruz hamalau
kantetan.

Albert Sánchez Piñol
Larrua hotz

Independentzia eskuratu berri
duen Irlandako errepublika
gaztea inarrosi duen guda zibiletik ihesi, irlandar matxino
ohia den protagonistak itsasbideetatik aparte dagoen uharte
galdu batera joko du, bertako
egurats-ofizial izateko asmoz.
Kilometro eta erdiko luzeera
duen lur-eremuan itsasargia,
etxola bat, aurreko egurats ofiziala beharko lukeen gizona
eta bere oroitzapenak izango
ditu lagunarte bakar ustez.

Bikote harremanak aztertzen
ditu Lertxundik eleberri honetan. Gehienetan, botere harreman bihurtzen dira harreman
horiek, eta gaur egungo edozein egunkari hartzea nahikoa
da ikusteko ez dela gutxitan
gertatzen boteretsuenak bere
boterea baliatzea ahulena
umiliatzeko eta tratu txarren bidez otzantzeko. Maisutasun
handiz lortzen du eleberri honetako pertsonaia nagusiaren
barne azpilduretan sartzea.

literatura

Otsailaren 14tik 27ra
EGITARAUA

“Putzuak
lehortzen”
14an, 20.00etan
UNIn
A G E R R E T E AT R O A . Bizkaia
Egileak: M a i t e A g i r re , G a r b i L o s a d a
Zuzendaria: Garbi Losada
Antzezleak: Maite Agirre, Ander Lipus, Ines Iturrate, Erik Probanza
Ia bi hamarkada elkarrekin igaro ondoren, euren urtebetetzeko gauean, protagonistek elkarrekin bizi izandako urteen balantzea egiten dute. Euskal antzerkiko bi
sortzaile berritzaileenak euskarazko lan interesgarrienetako eskaintzen digute.

“No coment:
Obra”
18an, 20.30etan
UNIn
PR OD U CC IO NS TE AT R A I S E X C E N T R I C A S . A Coruña
Egilea: F r a n ci s c o C a d a v a l
Zuzendaria: Francisco Cadaval
Antzezleak: Borja Fernández, Victor Mosqueira, Marcos Orsi
Manhattanen kokatutako argumentua, zeru-orratzak eraikitzen hasi ziren garaian.
Jatorri desberdinetako hiru langile, euren herrimina astintzeko eta eguneroko
errutinatik aldentzeko ahaleginean, umoreaz baliatuz eta pianoaren laguntzarekin.

“Toda I.a
Iruñeko
erregina”
20an, 20.30etan
Coliseoan
P O R P O L T E ATRO. Araba
Egileak: C a r m e n R u i z C o r r a l , G e r a rd o M a r k u l e t a
Zuzendaria: Carmen Ruiz Corral
Antzezleak: Ainara Unanue, Maite Fombellida, Alain Domínguez
Bi pertsona eta bi aro desberdin erabiltzen dira: batetik erdi aroa eta bestetik
egungo eskale bat, X. eta XXI. mendeetako borrokak eta oinazeak antzerakoak direla erakutsiz. Narruzko Zezenekoa izandako Ainara Unanuerekin.

“Pasión”
23an, 20.30etan
San Andresen
T E AT R O C OR S A R I O. Valladolid
Egileak: F r a y L u i s d e G r a n a d a , D i e g o d e S a n P e d ro
Zuzendaria: Fernando Urdiales
Antzezleak: Jesus Peña, Rosa Manzano, Julio Lázaro, Teresa Lázaro
Antzezlan hau bigarren aldiz aurkezten da Eibarren, hogei urte geroago; oraingo
honetan leku berri batean gainera, San Andres Parrokian. Antzerki kontakizuna
da, maila handiko testu literarioan oinarritutakoa eta zuzeneko musikarekin.

XXXII. ANTZERKI 19
JARDUNALDIAK

“Urtain”
16an, 20.30etan
Coliseoan
C E N T R O D R A M AT IC O N A CI ON A L & A N I MA LA RI O. Madril
Egileak: J u a n C a v e s t a n y
Zuzendaria: Andres Lima
Antzezleak: Roberto Alamo, Raul Arévalo, Luis Bermejo
Animalarioren azken muntaia hau arrakasta handiarekin estreinatu da. Tragikomedia honetan gizon txiki baten istorioa kontatzen da, mundu osoarekin benetako borrokan aritu zena, bizitzaren aldeko borroka eta boxeolariaren metafora erabiliz.

“Títeres de
cachiporra”
19an, 20.30etan
Coliseoan
G R U P O D E T E AT R O D E L A U N I V E R S I D A D C A R L O S I I I . Madril
Egilea: F e d e r i c o G a r c í a L o r c a
Zuzendaria: Domingo Ortega
Antzezleak: Gema Zazo, Alice Anberreé, Arianna Fernández
Pianoa eta flautaren zuzeneko musikak eszena bakoitzari giro propioa ematen dio
eta pertsonaiak abestu egiten dituzte García Lorcaren eta eurek sortutako kantuak. Antzerki Taldeko ikasleek pasio eta grina oinarrizkoenak antzezten dituzte.

“La lluvia
amarilla”
21ean, 20.00etan
Coliseoan
(IN)CONSTA N T E S T E ATRO. Madril
Egilea: J u l i o L l a m a z a re s
Zuzendaria: Emilio del Valle
Antzezlea: Chema de Miguel Bilbao
Istorioaren protagonista itxuraz gizaki marjinala da, Aragoi Pirinioetako herrixka
bateko azken biztanlea. Umiltasun eta erabakitzeko gaitasunarekin, bere oraina
eta iragana kontatzen digu. Antzezlearekin batera, musikari handi baten soinua.

“Dos menos”
25 eta 26an,
20.30etan
Coliseoan
PR OD UC CI ON ES TE AT R A L E S C O N T E M P O R A N E A S . Madril
Egileak: S a m u e l B e n c h e t r i t
Zuzendaria: Oscar Martínez
Antzezleak: Hector Alterio, Jose Sacristán, Cecilia Solaguren
Frantzian azken urte hauetan ospe paregabea jaso duen antzerki lana. Hector Alterio eta Jose Sacristánek, Buenos Airesetik bueltan, bira arrakastatsuari ekin diote Espainian zehar. Bi gizon nagusi erietxe batean, euren gaixotasuna aztertzen.
...eta kitto! 09/III/13
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KULTURA
C a r m e n R u i z a u t o r e a re n e s k u t i k T o d a I . I r u ñ e k o
E r re g i n a a n t z e z l a n a d a t o r k i g u . C o l i s e o a n e g i n g o d a
m a r t x o a r e n 2 0 a n 2 0 . 3 0 e t a t i k a u r re r a e t a e i b a r t a r r a
d a a n t z e z l a n a re n p r o t a g o n i s t a : A i n a r a U n a n u e . B e r a
da T o da et a T od a del a ust e due n esk ale a; sasoi
e z b e rd i n e t a k o , b a i n a e r a b e r e a n a n t z e k o e m a k u m e b i .

Ekitaldi ezberdinak lau hizkuntzatan

AINARA UNANUE, AKTOREA:

“Emakume garaikidea
izan zen Toda Erregina”

- Toda I.a Iruñeko Erregina
dela uste duen eskale baten
istorioa jorratzen du antzezlanak. Ez dirudi ohiko printze-printzesen istorio bat.
Ez. Toda erregina pertsona
berezia izan zen, gogorra.
Esan daiteke emakume garaikidea izan zela; adibidez, guduetan borrokatzen zuen, sekulakoa zen. Politika arloan
ere paper garrantzitsua izan
zuen. Bere mundua gure
munduarekin lotuta dago: orduan gertatzen ziren hainbat
eta hainbat gauza gaur egun
ere ikusten dira.
- Eta eskalea nolakoa da?
Batetik, nahiko pertsonaia
beltza da, gure gizartearen
balio negatiboak irudikatzen
dituena; bestetik, ordea, samurra da, bizi den mundu
zentzugabe horren barruan
zentzutasun puntuak dituena.
Pertsonaia biak, bai Toda, bai
eskalea, lotzen dituen argumentu-haria dago: eskalea
historia irakaslea izan zen aurretik eta Toda erreginaren bizitza asko ikasi zuen, itsutu
arte. Toda erdi-arokoa bada
ere, nahiko garaikidea dirudi;
orduan, pentsatzen duzuna
da ea Todak gaur egunean
nola amaituko lukeen, nola
egingo zien aurre egungo
egoera ezberdinei.

09/III/13 ...eta kitto!
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- Bat erdi-arokoa bada ere
eta bestea gaur egungoa, antzekotasun handiak dituzte.
Erdi-aroa eta gaur egungo
egoera alderatuz, ezberdintasun handiak daude. Antzezlanean barruko emozioak jorratzen ditugu, eta ikusten da erdi-aroan eta gaur egun emozio berdinek bultzatzen dutela
jendea gauza bat edo bestea
egitera. Aurrera egin edo ez,
botere nahiak eta handinahikeriak ez dira aldatu. Kontua
da gaur egun gauzak politikoki zuzenak direla eta ez diogula bata besteri lepoa mozten
(barreak), nahiz eta bonba kimikoak eta horrelakoak erabili. Berdina egiten dugu, baina
modu politagoan aurkeztuta,
azal dotorearekin.
- Komedia, drama… nola definituko zenuke antzezlana?
Tragikomedia gisa. Umore
kutsua dauka, batez ere eskaleen munduan; eta momentu
dramatikoak, erreginaren bizitzaren une txarrenetan.
- Gasteizen bizi den eibartarra izanda, berezia da zuretzat Eibarko emanaldia?
Oso berezia. Narruzko Zezen taldean sei urte egin nituen,
pentsa! Haur emanaldi batzuk
eskaini ditut Eibarren, baina antzerki jardunaldietan aritzea
ohorea da. Ilusionatuta nago.

EIBARKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALAK hainbat
ekitaldi antolatu ditu aste bi
barrurako. Horietan frantsesa,
alemaniera, ingelera eta euskara herritarrenagana hurbiltzea lortu nahi da ekintza ezberdinen bitartez. Martxoaren
23 eta 26aren bitartean Portalean egingo diren ekitaldi guztiak irekiak izango dira, beraz,
edonor hurbildu ahal izango
da horietara.
Lehen saioak hizkuntza frantsesa jorratuko du. Bertan, Catherine Verbruggenek ‘Sentiments a travers les epoques’
hitzaldia eskainiko du 18.30etatik aurrera. Martxoaren
24ean alemanieraren txanda
helduko da. Johannes Süssek,
Eibar eta Durangoko alemanie-

ra irakasleak, Heidelberg bere
jaioterriari buruzko aurkezpena
egingo du. Jarraian, Durangoko bere antzez-taldearekin antzezlana egingo du. Ekitaldia
18.30etan hasiko da.

Irlandako musika
Hurrengo egunean, hilaren
25ean, ordu berean, Ruaille
Buaille taldeak Irlandako musika ekarriko du herrira kontzertu
baten bitartez. Azken saioak
euskara izango du protagonista. Ekitaldi hau ere Portalean
izango da, baina 19.00etan
izango du hasiera. Bertan, Anduriña Zurutuza ipuin-kontalariak eta Txefo Rodriguez baxujotzaileak ‘Gozatzeko ipuinkontaketa’ izenburupean emanaldia eskainiko dute.

Cielito, antzerkiarekin bat eginik

DOMEKAN, 12.30-ETAN, CIELITO MUSIKA BANDAK kontzertua
eskainiko du Coliseoan. Jorge Molina zuzendariak azaldu duenez,
“Antzerki Jardunaldien sasoian gaudenez, martxoko kontzertuan eszena-munduko piezak joko ditu Bandak: dramatizazio poetikorako
musika (Finlandia), balleta (Copelia), zarzuela (El dúo de la africana) eta musikalak (Evita, Cabaret) aukeratu ditugu emanaldirako”.

Eszena-munduko piezak joko ditu Musika Bandak etzi Coliseoan. / LEIRE ITURBE

KULTURA
Jorge Kruzeta beka

TXEMA ELORZA FUNDAZIOAK aurreko barixakuan
Irunen egindako ekitaldian, Txema Elorza Sariaren oroigarria eman zieten iazko abuztuan hil zen Jorge Kruzetaren familiakoei. Sariak giza baloreak nabarmentzen ditu eta Kruzeta hil aurretik ematea erabakita zegoen, baina ordurako gaixorik zegoenez ezin izan zuen saria berak zuzenean jaso eta haren izenean familiakoek jaso
zuten. Ekitaldi berean, ferreteria eta brikolajearen arlorako Jorge Kruzeta bekaren aurkezpena egin zuten fundazioko ordezkariek. Bekak 3.000 euroko dotazioa dauka
eta informazio guztia www.fundaciontxemaelorza.com
helbidean dago.

laburrak

Jorge Kruzeta izeneko bekak 3.000 euroko dotazioa dauka.

Gaztetxearen 7 urteak ospatzen

ASUA ERREKA KALEKO TALLARRA gaztetxean sorreraren
7. urteurrena ospatzen jarraituko dute datozen egunetan, hainbat ekitaldirekin: gaur gauean,
22.00etatik aurrera antzerkia
eta musika izango dira protagonista, Nire aitaren AHTa defendatuko dut antzezlanarekin eta
Milonga Contratango taldearen

kontzertuarekin. Zapatu gauean,
berriz, jai kontraartistikoa, DJ eta
guzti egingo dute, 22.30etatik aurrera. Eguaztenean, internet eta
segurtasuna hizpide izango dute
19.00etan hasiko den hitzaldian
eta hurrengo egunean, ordu berean, Por la memoria anticapitalista liburuaren aurkezpena egingo dute.

Argazki erakusketak tabernetan

HILEROKO MARTXARI JARRAITUTA, Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoek hainbat erakusketa ipini dituzte martxan tabernetan. Martxoaren 31ra arte Colectivo f:11 izenburukoa ikusgai
izango da Deportibo tabernan; Portalea taber-

nan, berriz, Jose Luis Irigoienen argazkiak ikus
daitezke; El Ambigú tabernan Beatriz Carreñok
ateratakoak daude; eta Deustuko (Bilbo) Beer
House tabernan, berriz, Alejandro Bergararen argazki erakusketa ipini dute ikusgai.
Jose Luis Irigoien.

Alejandro Bergara.

Beatriz Carreño.

Colectivo f:11.

Bizkarreko minaren prebentzioa eskoletan
MICHEL MARMIER DOKTORE
KIROPRAKTIKOAK ‘Ume eta
gazteen bizkarreko arazoen
prebentzioa’ izeneko hitzaldia
eskainiko du martitzenean,
martxoaren 17an, 19.00etatik
aurrera Portalean. Ekitaldia Urkizu, San Andres, Amaña, Arrateko Andra Mari eta Itzioren ekimenez antolatu da.
Marmierrek ume eta gazteen

bizkarreko minak nola ekidin
daitezkeen azalduko du. Erorketek, gorputz-jarrera desegokiek eta jaiotza momentuak berak garrantzia izan dezakete arlo horretan. Era berean, ikasmahaien altuera egokia eta motxilan eraman behar duten
gehiengo pisua zein den aholkatuko du, baita buruz behera
lo egitearen kalteak ere.

R E I K I I K A S TA R O A
Apirilaren 4an eta 5ean
Txaltxa Zelaiko Reiki
zentruan lehen mailako reiki
ikastaroa emango dute.
Horrez gain, urte osoan reiki
tratamenduak eskaintzen
dituztela gogoratu nahi dute.
Informazio gehiagorako edo
izena emateko 665743217
edo 666804625 telefonora
deitu daiteke.
E S K E R R A K E M ATEN
Orain egun batzuk 1949an
jaiotakoek ospakizuna izan
zuten eta lerro hauek
aprobetxatu nahi dituzte
“egun horretan horren ondo
pasatzen” lagundu zieten
establezimendu guztiei
eskerrak emateko.
1 9 5 9 - N J A I OTA K O A K
Aurten 50 urte bete edo
beteko dituztenak, urteroko
moduan, batu egingo dira
elkarrekin bazkaldu eta ordu
batzuk umore onean
emateko. Oraindik ezer
zehaztu barik badago ere,
taldetxo bat hasita dago
antolaketan eta norbaitek
interesa izanez gero eurekin
harremanetan ipintzeko
aukera dauka helbide
honetara idatzita:
nacidos1959@hotmail.com.
E R R E A L I TA T E A
ETA I L U S I O A M I N T Z A G A I
`Errealitateak ez dio lekurik
uzten ilusioari’ izenburupean
hitzaldia eskainiko du gaur
Guy Braekmanek, Habori
eskolako irakasle eta giza
formakuntzan adituak,
Kutxako Kultur Aretoan
19.30etatik aurrera.
Bakoitzak bere errealitateaz
jabetzea da asmoa, ondoren
bere xedeak lortzeko bide
bezala.
SUKALDARITZA
M A KR O BI O TI K O A
Bilboko Makrobiotika
Elkarteak sukaldaritza
makrobiotikoko ikastaroa
antolatu du martxoaren
28rako 10.30etan Bilboko
Hikaateneo-Ibeni Kaia 1ean
(Atxuriko geltokiaren eta
San Anton zubiaren artean).
Ikastaroaren prezioa 35
eurotakoa da eta izena
emateko diru kopuru hori
sartu behar da
3035010571105.1.05114.8
(Euskadiko Aurrezki Kutxa)
kontuan martxoaren 20a
baino lehen.
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KULTURA
Lan bila bazabiltza, hasi biharrian!

Enrike
Gisasola

K/T mugia

IZENBURU HORRI JARRAITUTA, EKIMEN BEREZIA ipini
du abian Juan San Martin Liburutegiak, langabezian daudenak aktiboki lan egin dezaten
enpleguren bat bilatzeko.Hasteko, enpleguarekin lotuta dauden tailer bi burutuko dira, Debegesaren laguntzarekin. Doakoak izango dira eta eskaera
egiteko epea martxoaren 16tik

E

ibartarrak ezagunak gara
Euskal Herrixan eta
inguruetan. Armagiñak,
errepublikazaliak eta argixak
izatiaren fama dogu. Baiña
gure hirigintza desastrosuagaittik
be bagara ezagunak munduan;
eta fama hori haundittuz juan da.
Oindiok be, gure agintari eta
teknikari prestuek horrekin
konturatuta, bide beretik segitzen
dabe. Hirigintzan zer egin bihar
ez dan ikustera etortzen diranen
itturrixa ez dadilla agortu.
Horrek be euren dirutxoa lagatzen
dabe-ta.
Bada beste elementu bat
ezkutuan daguana eta ezagun
egitten gaittuena mundu
guztietako unibersidadietan.
Geologiako adittu asko etorri izan
da Urko mendira egittura berezi
bat bertatik bertara ikustera: K/T
mugia. Kretaziko eta Tertziario
deittutako aro geologiko biren
banaketa erakusten daben
marratxo illuna. Teoria horren
arabera, iridiozko geruzatxo fiñ
horrek frogatzen dau zergaittik
desagertu ziran dinosauriuak oin
dala 65 millioi urte meteorito
erraldoiak gure planeta jo
zebanian. Ba bai, munduan
marratxua ikusi leiken leku gitxi
horretako bat gurian dago, Urkoko aldapetan. Ikustia nahi izan
ezkero, toki zehatzera juan
biharra dago; eta dakixen batekin
hobe. Ez dago markatuta eta begi
zorrotza euki bihar da ikusteko.
Zumaixan askoz hobeto ikusi
leike eta, ointxuan, babes
neurrixak jarri dittue, bere
garrantzixaz konturatuta.
Irakurle maittia, ibilli bizkor,
espabilau ezian barianteko obria
hasten dabenian kostatu bihar
jatzu-eta Urkora igotzia. A ze
errebueltia emon biharko dozun!
Baiña, zer demontre, positibuak
izan gaittian. Egingo dan
desmonte demasakin, igual
Urkora igo biharrik ez da izango
iridiozko geruzia ikusteko.
Bariantetik bertatik kotxetik urten
barik ikusiko dabe ikertzaille eta
jakin miñez daguazen ehundaka
kanpotarrak. Zumaixan baiño
hobeto. Akaso, bertan geratuko
dira gure merkatal zentru
ederretan konsumidu eta gastua
egitten. A ze filoia! Argixak gara
gero eibartarrak, eh!
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31ra (biak barne) izango da.
Internet, posta elektroniko eta
Word testu prozesadorearen
gaineko oinarrizko ezagutza
duten langabetuentzako dira
tailerrak. Bestalde, enplegurako baliabideen gida-ren bigarren edizioa prestatu dute, liburutegian bertan eskuragarri dagoen enpleguari buruzko informazioarekin. Material hori
guztia liburutegian bertan jarriko dute ikusgai apirilean,
eta bertara joaten denak gidaren ale bat eskuratzeko aukera izango du. Liburutegiaren
helbide elektronikora idatzita
ere eska daiteke (biblioteca@eibar.net ). Horrez gain,
gida honako toki hauetan banatuko dute: INEM, Debegesa, Kutxa Zeharo, UGT (Lanbide) eta KZgunean.

Enpleguaren gunea
interneten
Bestalde, interneten enpleguari buruz dauden baliabide

Korrika Kulturala aurrera

EGUAZTENEAN ERIZ MAGOAREN IKUSKIZUNAREKIN primeran pasatzeko aukera izan
zen, Korrika Kulturalaren barruan eta datozen egunetarako
beste hainbat jarduera daude
aurreikusita:
astelehenean,

17.30etan Irati Trebiño ipuin
kontalariak saioa eskainiko du
eta, ondoren, 19.00etan Jon
Maia bertsolariak zuzendutako
Bidaia intimoak dokumentalaren proiekzioa hasiko da. Ekitaldi biak Portalean izango dira.

egokiak biltzeko asmoarekin,
ataria eraiki dute: www.netvibes.com/empleo. Atarian enpleguaren inguruko informazioa bilatzeko laguntza ematen duten hainbat erakunde
eta enpresatara loturak azaltzen dira.

EUSKARAREN
ESKOLA PUBLIKO EUSKALDUNA ALDARRIKATUKO DU
BILBON SORTZEN-IKASBATUAZ-EK. Eguaztenerako jaia
antolatu dute Deustuan, eskola
euskaldunaren aldeko proiektua “herrira ateratzeko”. Eskola publiko euskaldunaren aldeko topaketa hori Deustuko Botikazar parkean egingo da, Bizi
euskal eskola lelopean. Haur
eta gaztetxoentzako ikuskizunak izango dira, eta ikastetxeetako umeek ere hartuko dute
parte ekitaldi horietan. Gaur
egungo eskola publikoari hainbat gabezia ikusten dizkiote
Sortzen Ikasbatuaz-eko kideek;
horregatik, “euskaraz bizi den
eskola, euskalduna, pedagogia
berritzailea duena, parte-hartzailea eta parekidea” lortu
nahi dute. Une honetako egoera horren erantzuletzat administrazioa jotzen dute eta “oztopoak kendu eta baliabideak
jartzeko” eskaera egiten diote.
Aurrekoez gain, Euskal Herrirako hezkuntza sistema propioa
ere aldarrikatu dute.

TXOKOA

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, bikote. Ondo pasa
eta muxuak, aitatxoen, amatxoen,
Marta eta Unairen partez.

Zorionak, OLATZ (bixar) eta JUNE
(hareñegun), bixok bost urte
egitten dozue-eta. Famelixakuen
eta lagunen partez.

AGENDA

Zorionak, ARRATE,
martitzenian zazpi urte
beteko dozuz-eta.
Patxo haundixa
famelixaren partez.

Zorionak, YANUA
Lourido, hillaren 22xan
urtia beteko dozulako.
Amama eta tioren
partez.

Zorionak, NEREA,
zure bigarren
urtebetetzian. Alberto
eta Raquelen partez.

Zorionak, LOREA
Sarasketa Salomon,
urte bi egin dittuzun
honetan. Muxu haundi
bat, poxpolin, famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MALEN,
astelehenian zure eguna
izan zalako. Muxu haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, MIKEL,
domekan hiru urte
beteko dozuzelako.
Muxu haundixena
famelixaren partez.

Zorionak, LEIRE,
domekan lau urte
egitten dozuz-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, UNAI Santos,
bixar lau urte beteko
dozuz-eta. Alberto eta
Amaren partez.

Zorionak, IRATI, gaur
urte bi betetzen
dozuzelako. Laura,
Alizia, Esther
eta Leireren partez.

Zorionak, IKER Conde
Bergaretxe, atzo urtia
bete zenduan-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

JAIOTAKOAK
Zorionak, IRATI,
famelixaren partez.

Zorionak, CHARO,
gaur urtiak egitten
dittuzulako. Aitta, ama,
senarra eta semiaren
partez.

Zorionak, IZAR, gure txikitxuaren lehelengo
urtebetetzia izan zalako eguaztenian. Muxu
haundi bat baitta be amama ROSAri, gaur
bere urtebetetzia dalako. Etxekuen partez.

DENBORAPASAK
SUDOKUA
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- Amal Bousbaa. 2009-II-24.

- Josu Igarza Leturiondo. 2009-II-25.

- Miren Lekunberri Fernández. 2009-II-26.
- Pablo Biribay Gorrotxategi. 2009-II-27.

- Irati Cobo Mtnez.-Toledano. 2009-II-28.
- Beñat Jauregi Argoitia. 2009-III-1.
- Aiora Agirre Ferreira. 2009-III-4.

- Naike Hoyos Etxeberria. 2009-III-4.
- Eneko Blanco López. 2009-III-5.

HILDAKOAK

- Elisa Gómez Carranza. 84 urte. 2009-III-3.

- Juan Jose Hernández Txurruka. 82 urte. 2009-III-3.
- Mª Eugenia Martín Poza. 47 urte. 2009-III-5.

- Jose Fco. Alberdi Agirregomezkorta. 99 urte. 2009-III-5.
- Jose Azpiazu Txurruka. 86 urte. 2009-III-6.

- Juan Manuel Nazabal Isasti. 63 urte. 2009-III-6.

2

- Natividad López Txurruka. 82 urte. 2009-III-6.

- Severo Vilumbrales Quintana. 77 urte. 2009-III-6.
- Justo Iriondo Sodupe. 88 urte. 2009-III-8.

- Gregorio Murga Beitia. 69 urte. 2009-III-9.

- Miguel Angel Urriola Arrillaga. 60 urte. 2009-III-9.

AURREKOAREN EMAITZA

- Maitane Alberdi Zabaleta. 2 urte. 2009-III-10.
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AGENDA

horoskopoa
ARIES
Gauza bereziak gertatuko zaizkizu
hurrengo egunetan, zoragarriak
denak. Espero ez bazenu ere,
dena alde izango duzu.
TA U R U S
Saiatzen bazara, aurrean dituzun
helburu guztiak bete ditzakezu
epe ertain-motz batean. Egiten duzun
horretan fedea izan behar duzu.
GE M I N I
Besteek esaten dizuten gauzei
jaramon gehiago egingo bazenie,
ez zinateke hainbeste arazotan
sartuta egongo. Zabaldu belarriak!
CANCER
Gauza bat galtzean edo galtzeko
zorian zaudenean, orduan
baloratzen duzu gauza hori.
Lasai, berreskuragarria da-eta.
LE O
Zure laguntza berebizikoa da
behar duen horrentzat. Zure alde
eskuzabala erakutsi duzu eta nola
gainera. Asko eskertuko dizu.

Barixakua 13

TALLARRAK 7 URTE

MOTIBAZIO SAIOAK

19.30.- Lo real no deja
lugar a la ilusión (Guy
Braekman, Habori eskolako
irakaslea). Euskadiko Kutxan
(Julian Etxeberria kalean).

19.00.- Hitzaldia:
Segurtasuna interneten.
Tallarra gaztetxean.

09.00.- Txan Magoa.
Amaña herri ikastetxean.
11.30.- Txan Magoa.
Arrateko Andra Mari
ikastetxean.

TALLARRAK 7 URTE
22.00.- Antzerkia: Nire
aitaren AHTa defendatuko
dut. Kontzertua: Milonga
contratango. Tallarra
gaztetxean.

Zapatua 14
TALLARRAK 7 URTE
22.30.- Jai
kontraartistikoa eta Djak.
Tallarra gaztetxean.

Domeka 15
TXIRRINDULARITZA
10.25.- XXXI. Udaberri
Saria. Irteera Untzagatik.
Helmuga: San Juan kalean,
12.30ak aldera.

LIBRA
Zeintzuk gara? Nora goaz? Zer egiten
dugu hemen? Galdera asko dira,
ezta? Ea erantzuna aurkitzen diezun.
Ez da erraza izango.

12.30.- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

S A G I T TA R I U S
Momentu nahasiak zuretzat,
Sagittarius maitea. Asko eta ondo
pentsatzeko garaia, ea buruan
duzun hori argitzea lortzen duzun.
CA P RI C O RN I U S
Ateak jotzen ez badituzu, ez zaizu
bat ere ez zabalduko. Ez pentsa zure
bila etorriko direnik, zure gauza da,
ahalegina zuk egin behar duzu.
AQUARIUS
Lan kontuetan oso fin ez bazabiltza
ere, zorionerako arrazoiak izango
dituzu beste alderdi batetik.
Laga laneko gaiak alde batera.
PISC IS
Ezin zara hain manipulagarria izan!
Egizu zuk nahi duzun hori,
ez besteek esaten dutena.
Zu zara zure bizitzaren jabea.

09/III/13 ...eta kitto!
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Martitzena 24

HITZALDIA

VI RG O
Erdipurdi ibiliko zara. Ez zaude
momenturik onenean, beraz, zure
gorputza gehiago zaindu beharko
zenuke, gaixotu baino lehenago.

SC O RP I U S
Pozez zoratzen zabiltza eta ez da
gutxiagorako. Azkenean lortu duzu
nahi zenuena; orain horri eusten
ahaleginak egin beharko dituzu.

Eguaztena 18

KONTZERTUA

Astelehena 16
KORRIKA
KULTURALA
17.30.- Irati Trebiño ipuin
kontalariaren saioa.
Portalean.
19.00.- Bidaia intimoak
dokumentalaren emanaldia.
Portalean.

Martitzena 17
GURASOAK
MARTXAN
18.30.- El ejercicio
de la autoridad: nunca sé
si me paso o no llego.
Aldatze ikastetxean.

HITZALDIA
19.00.- Prevención
infantil y juvenil
de problemas de espalda.
M. Marmier. Portalean.

Eguena 19
GOI ARGI
18.30.- Goi Argiren
urteko batzarra. Goruntz
abesbatzaren emanaldia.
Goi Argin (T. Etxebarria, 19).

IKASTEN
10.00.- El cuento literario
(José I. Domingo). EPAn.

HIZKUNTZA ESKOLA
18.30.- Johannes Süss-en
hitzaldia eta antzezlana,
alemanieraz. Portalean.

TALLARRAK 7 URTE

19.00.- Liburu
aurkezpena: Por la memoria
anticapitalista. Tallarra
gaztetxean.

Barixakua 20
IRTEERA
10.30.- Beheko Tokia
jubilatu etxekoen irteera,
Busturiko biodibertsitate
zentrura.

TALLARRAK 7 URTE
19.00.- Bideo
aurkezpena: Iruñeko tour
antirepresiboa.
22.30.- Kontzertua:
Trigger Travis eta Hell
Division. Tallarra gaztetxean.

Domeka 22
TXIRRINDULARITZA
10.00.- XXIX. Abascal
Memoriala.

TALLARRAK 7 URTE
15.00.- Autodefentsa
ikastaroa. Tallarra
gaztetxean.

Astelehena 23
HIZKUNTZA ESKOLA
18.30.- Sentiments
a travers les epoques
(Catherine Verbruggen).
Portalean.

Eguaztena 25
HIZKUNTZA ESKOLA
18.30.- Irlandar musika,
Ruaille Buaille taldearekin.
Portalean.

Eguena 26
IKASTEN
10.00.- Musika tailerra
(Teresa Martin). EPAn.

ANTZERKIA
ZINEMAN
17.30/21.00.- Asier
Errasti Ikusentzunezkoen
IX. Jaialdiko laburmetraiak.
Hezkuntza Esparruan.

HIZKUNTZA ESKOLA
19.00.- Gozatzeko
ipuin-kontaketa, Anduriña
Zurutuza ipuin-kontalaria
eta Txefo Rodríguez
baxu-jotzailearekin.

IKASTEN
19.30.- Kaleetan
Kantuz-erako entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

ANTZERKI
JARDUNALDIETAKO
SAIOAK
Espazio falta dela-eta,
antzerki-jardunaldietako
saioak ez ditugu agenda
honetan sartu.
Dena dela, euren
gaineko informazioa
astekari honetako
19. orrialdean
ikusi dezakezue.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– Martxoaren 15era arte
TXARO ARRAZOLAren “Salam, materia prima”
argazki erakusketa. Portalean.
– Martxoaren 22ra arte
ALBERTO RAMIREZen margo erakusketa.
Topalekuan.

– Martxoaren 31ra arte
ARRATE ETXEBERRIA, ARRATE OSORO,
ELISABET EGUREN eta ESTHER FDEZ.
DE MARURIren margoak.
Untzaga Jubilatu Etxean.

BEATRIZ CARREÑOren argazkiak. El Ambigún.
COLECTIVO F:11ren argazki erakusketa. Deporren.
JOSE LUIS IRIGOIENen argazkiak. Portalea tabernan.
ALEJANDRO BERGARAren argazkiak.
Beer House-n, Deustun.

ikastaroak
– DYAren sorospen ikastaroa.
Noiz: martxoak 7, 14, 21 eta 28an, Mutrikuko kultur
etxean, 09.00etatik 13.30etara eta 15.00etatik
19.30etara. Izen-ematea eta informazioa: 943464622.

– Lan mundura ger turatzeko tailerrak.
Non: Liburutegian. Matrikula: Pegoran,martxoaren 16tik
31ra arte.

– Nagusi eta ezinduak etxean zaintzeko
Noiz: Martxoaren 23tik 27ra, 15.00etatik 17.00etara
Portalean. Izen-ematea eta informazioa: Martxoaren
20ra arte, Pegoran. Doan.

– UEUren udaber riko ikastaroak.
Matrikula zabalik. Informazioa: www.ueu.org edo
943821426 telefonoan (Markeskuan).

lehiaketak
– XV. Ipur terre Ipuin Lehiaketa
(LH eta DBHko ikasleentzat).
Norentzat: LH eta DBHko ikasleentzat. Lanak entregatzea:
M a r t x o a r e n 1 8 r a a r t e, …eta kitto! Euskara Elkartean.

– Eguen Zuri Ar gazki lehiaketa.
Lanak entregatzea eta informazioa: M a r t x o a r e n 2 4 r a
a r t e, www.eibar.org/blogak/kultu .

– Euskarabila Ipuin Erotikoen XIV. lehiaketa.

telefono jakingarriak

farmaziak

13, barixakua

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)

14, zapatua

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze,
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

15, domeka

7)

EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29))

16, astelehena

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

17, martitzena

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

46)
18, eguaztena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
19, eguena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
20, barixakua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
21, zapatua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
22, domeka
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
23, astelehena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
24, martitzena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
25, eguaztena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
26, eguena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
27, barixakua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

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.

Zer: Euskeraz idatzitako ipuin erotikoak. Lanak
entregatzea: A p i r i l a r e n 2 3 r a k o . Informazioa eta lanak
entregatzea: euskarabila@topagunea.com.
...eta kitto! 09/III/13
671 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukalde handia eta komuna. Igogailua. Prezio interesgarria. Tel. 659088244.

– Murrategi, 4 - 3. solairuan pisua salgai.
3 logela, egongela, sukalde ekipatua, komuna eta despentsa. 128.000 euro. Tel.
943-120045.

– Legarre-gainen pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta bainugela. Berriztuta eta guztiz jantzita. Sartzeko moduan. 28.500.000 pta. Tel. 659-687736.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 36’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

– Emakumeak Eibarren pisua hartuko luke alokairuan. Tel. 618-058757.

– Eibarko behe aldean pisua hartuko nuke alokagai. Tel. 618-365680.

– Urkizun pisua alokagai. Tel. 661793531 edo 637-532174.

– Urkizuko dorreetan pisua alokagai.
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Jantzita. Tel. 600-657196 edo 943702672.

– Eibarren pisua alokagai. Prezio onean.
Tel. 678-666018.
– Eibarko bi neskek kalefakzioaz eta jantzita dagoen pisua hartuko lukete alokairuan. Arduratsuak. Tel. 607-926931.

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan
Tel. 616-207343.
– Zumaian udarako pisua alokagai (inigoazcue@euskalnet.net) Tel. 656-584888.

2. Motorra

2.1. Salgai

– BMW 320D autoa salgai. 2000cc
136cv. 9 urte. 180.000 km. 8.000 euro,
adosteko. Transferentzia eroslearen
kontura. Tel. 606-110451.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– J.A. Mogelen garaje itxia salgai. 16 m2.
Armairu eta apalekin. Tel. 689-056007.

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

3.2. Errentan

– Ermua irteeran, Zeharrako bueltan, lokal bi alokagai. Tel. 943-701000.

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

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 943-531931 edo 671343612.

– Emakumea eskaintzen da sukaldari
moduan, nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Tel. 943-531931 edo 671343612.

– Neska eskaintzen da kamarera edo
dendari moduan eta etxeko garbiketetarako. Tel. 618-821988.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 666-191152.

6. DENETARIK

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta taberna edo pegorak garbitzeko. Tel. 699-609190.

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

– Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 696-559786.

– Neska eskaintzen da arraindegian edo
sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko. Tel. 616-809926.

– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 616-690415.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
647-155908.

– Emakumea eskaintzen da edozein garbiketa lanetarako. Tel. 653-010861 edo
943-752376.

– Gizona eskaintzen edozein lanetarako.
Tel. 685-707625.

– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu, garbiketa lanak egin eta tabernan jarduteko. Tel. 679-910991.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, interna moduan. Tel. 648200305.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel. 676-244793.

– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 659731324.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo kamarera moduan. Esperientzia. Tel.
660-441505.

– Neska eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko. Tel. 650782042.

– Mutila eskaintzen da sukaldari edo igeltsero moduan lan egiteko. Tel. 630764528.

– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 689-251370.
– Erizain laguntzailea eskaintzen da
arratsaldez umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 616-607121. Marta.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna moduan. Tel. 699-587132.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna moduan, asteburuetan barne.
Tel. 669-966611.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-690415.

– Neska eskaintzen da kamarera edo
dendari moduan lan egiteko. Tel. 615791292.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel. 671-476869.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketak egin eta sukaldean laguntzeko. Tel. 697-356418.

– Esperientziadun neska eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 651043666.

– Neska eskaintzen da tabernak edo soziedadeak garbitzeko. Tel. 636-841158.

– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu edo tabernan lan egiteko. Tel. 656700958. Yeni.

– Emakumea eskaintzen da pertsonak
zaindu edo garbiketarako. Tel. 647044031. Marian.

5. IRAKASKUNTZA

– Neska gauez lan egiteko prest. Tel.
671-972733.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin eta ostalaritzan jarduteko. Tel. 671-653042. Roxana.

09/III/13 ...eta kitto!
671 zkia.

4. LANA

4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel.
646-715132.

– Neska eskaintzen da ileapaintzaile laguntzaile moduan lan egiteko. Tel. 669064252.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Tel. 617-942407.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 628014327.
– 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 egiteko. Tel. 635-966995.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 610632782. Elena.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 669064252. Jamela.

– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Tel. 679-568370.

– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanak egin eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 678-939382.
– Neska eskaintzen da goizez lan egiteko. Tel. 626-144098.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. 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.

4.2. Langile bila

– Emakumea behar da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 943-121455.

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

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

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Mahaia (150 zm) eta telebistaradako
mahaitxoa (100 zm) salgai. Tel. 606110451.
– 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 + kapazoa + euri-estalkiak. Prezio onean. Tel.
690-980846.

– Ordenagailu osoa salgai. P4, 2GB, wifia... 290 euro. Tel. 628-714824.

6.4. Bestelakoak

– Bigarren eskuko eskiak erosiko nituzke. 1’75 baino motzagoak. Tel. 665736146.

– Autobusa Bartzelonara AC/DC ikusteko. Donostiatik irtengo da martxoaren
31n. Joan-etorria 50 eurotan. Plaza mugatua. bus_acdc@hotmail.com

Aitaren19
MARTXOAK eguna
GAR MEN

Birjiñape, 1
943 20 18 93

BONOAK:
- Aurpegi tratamenduak
- Masajeak
- Reflexologia
- Laserra (bularra edo bizkarra)
- Solariuma

CAPI

Bidebarrieta, 5
943 20 15 47

120 €

ZENTRAL OPTIKA

MAHATSONDO

VALENCIAGA

DESKONTUAK
EGUZKIRAKO
BETAURREKOETAN

Isasi, 19
686 15 48 67

www.eitekonline.com

Zuloagatarren, 1
943 20 22 33

Ego Gain, 2
943 70 14 08

EITEK

Bidebarrieta, 50
943 20 30 90

GIDAT ZEKO
K A R N ET
G U Z T I AK

Klase teoriko
zein praktikoak
norberak nahi
dituenean
Klase teorikoak
ikusentzunezkoen
abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
nazioar teko
agentzia ziur tagiriak
lortzeko ikastaroak

SOLOZABAL

autoeskolak

Estaziño kalea, 8

Tel. 943 70 23 84

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

Inplantologia eta Estetika

Bista Eder Hortz Klinika

bista eder, 19 - behea

943 70 00 82 / 943 20 84 75

