
kitto!
672 zkia.   2009-III-27                                  ASTEKARIA

…eta

MMMMeeeennnnddddeeee  llllaaaauuuurrrrddddeeeennnnaaaa
EEEEiiiibbbbaaaarrrrrrrriiii  kkkkaaaannnnttttaaaattttzzzzeeeennnn

ARTEKARITZA

AUTOAREN ASEGURUA
preziorik onenean

TToorr iibbiioo EEttxxeebbaarrrr iiaa,, 11 -- bbeehheeaa
994433 2200 4422 9999





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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::
...eta kitto! Euskara Elkartea

HHEELLBBIIDDEEAA::
Urkizu, 11 - solairuartea  

20600 Eibar 
TTEELLEEFFOONNOOAAKK::

943 20 67 76 / 943 20 09 18 
FFAAXXAA::

943 20 28 72 
AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::

erredakzioa@etakitto.com
komunikabideak@etakitto.com

publizitatea@etakitto.com
EEllkkaarrtteeaarreenn EE--MMAAIILLaakk::
elkartea@etakitto.com

normalizazioa@etakitto.com  
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::

Itziar Albizu
Jose Luis Gorostegi

Silbia Hernandez
Koldo Mitxelena

Ekhi Belar
AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::

Marisol Uriarte
KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::

Koldo Mitxelena
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::

Silbia Hernandez
DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::

Jose Luis Gorostegi
AARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::

Leire Iturbe,
S. Hernandez eta E. Belar.

HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:
Juan Andres Argoitia

Maider Aranberri
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::

Itziar Albizu
Belen Ulazia

TTffnnooaa:: 943 20 67 76
AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::

Leire Iturbe
BBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::

Ihintza Fernandez
TTIIRRAADDAA::
77..995500 aallee

IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::
GERTU koop. (Oñati)

CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::
...eta kitto!

LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::
SS/430/92

ISSN: 1132 - 1679 
("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen

aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik)

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRRRAAMMIILLLLOOTTEE..-- Lore sorta. “Hor dabiz guztiok zelaixan, zeiñek erramillote
ederragua batu”.
EERRRRAAMMUUAA//EERRRRAAMMUU--AARRBBOOLLIIAA..-- Ereinotza. "Erramu orrixak lixibiari,
egosterakuan sartzen jakoz, zapixak usaiñ ederra atara deixen".
EERRRRAAPPEE..-- Animalien bular. Pluralean erabiltzen denean, emakumearena esan
nahi du. Destainezko kutsu haundia du. “Harek zittuan errapiak, fraille
katilluagaz be eziñ oso azpixan hartu”.

“Gehiengo musulmana duten herrietan, inon ere
ez zaio behartzen bertako emakumeari beloa era-
matera. Gertatzen dena da testu islamiko tradizio-
nalak ezkutatu direla egitura patriarkal eta matxis-
ta bat justifikatzeko. Esaterako, Katalunian inoiz
ezin izan naiz sartu mezkita batean; eta herri mu-
sulmanetan, ordea, bai. Espainian islama inmigra-
zioarekin lotzen dugu eta hori ez da horrela”

((NNddeeyyee AAnnddúújjaarr,, ffeemmiinniissmmoo iissllaammiikkooaarreenn aaddiittuuaa))

“Garbi dago kartzelan egoteko ez dugula denok
berdin balio. Ameriketako indioak kartzelaratu eta
berehala hiltzen ziren; gutako batzuk ere hamabost
eguneko isolamendurik ezin zuten jasan. Baina nik
ez daukat kartzelaldiaren akordu gogor zehatzik.
Sartu berritan soldaduskako giroaren antza hartu
nion kartzelari, baina alde batetik kartzela nahiago
dut: libreagoa da presoa soldadua baino”

((MMiittxxeell SSaarraasskkeettaa,, pprreessoo ppoolliittiikkoo oohhiiaa))
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Gure semea zein eskolatan matrikulatu behar
dugun erabakitzeko ordua iritsi da. Orain arte lasai
egon gara. Haurtzaindegiko giroarekin gustora egon
gara eta batez ere, pozik geunden gure semeak
lehenengo hitzak euskaraz esan zituelako. Gure se-
mearen ama hizkuntza euskara izan da. Bere aitak ez
daki euskaraz hitz egiten baina ni saiatuko naiz aha-
lik eta gehien euskaraz hitz egiten Aitorrekin, horrela
deitzen baita gure semea: Aitor, euskaldunen aita
bezela. Gure semea euskaraz bizi eta hezi dadin nahi
dugu, bere lagunekin euskaraz aritu dadila. Bere
aitak dio gaur egun Eibarko eskola guztietan ikaske-
tak  euskeraz burutzeko aukera dagoela eta hori
nahikoa dela euskeraz hitz egiten jakiteko. Gainera
euskera jakiteak ateak irekiko dizkiola etorkizunean.
Baina niretzat hori ez da nahikoa! Euskal Herri eus-
kaldun baten sinisten dudan erromantiko horietako

bat nauzue. Egunero zeharkatzen dut Eibar Amañatik
Azitainera. Ume askorekin egiten dut topo eta ezin
dut esan gehiengoak erabiltzen duen hizkuntza  eus-
kara denik. Nik ez dut nire semeari hori gertatzerik
nahi! Nire semearen ama hizkuntza euskera izan ba-
da, zergaitik erabiliko du gutxiago datorren urtetik au-
rrera? Nire senarrari esan diodan bezala, irakasgai
guztiak euskaraz ikasteak ez du euskararen erabilera
bermatzen, ezta euskeraren kalitatea ona denik ziur-
tatzen ere. Ni ez naiz filologoa ezta euskaltzaindiakoa
ere baina oso belarri fina daukat eta oso kexkatuta
nago Eibarko egoera honekin. Benetan. Ez dakit zer
egin. Agian Aitorren etorkizuna onartu beharko dugu
edota beste herri batera joan beharko gara bizitzera.
Herri euskaldun batera. Baina Eibar ez ote da herri
euskalduna? Zer gertatzen ari da?

EIBARKO EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

–– GGUURREE SSEEMMEEAA MMAATTRRIIKKUULLAATTUU NNAAHHIIAANN ––

OHARRA: Aste Santuan, ohikoa denez, ez da astekaririk izango. Horregatik, zorion
agurrak edo kaleratu nahi izanez gero, kontuan izan apirilaren 10ean ez dugula alerik

kaleratuko eta, horrela nahi baduzue, apirilaren 3koan atera dezakezuela.
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Ayra Cardan enpresakoen protesta

ITZIARREN (DEBA)  DAGO-
EN DANA SPICER AYRA
CARDAN enpresa 54 langileri
eragiten dion EREan (Enplegu
Erregulazioko Espediente)
murgilduta dagoela eman dute
aditzera enpresa komiteko or-
dezkariek: “Gaur egun 176 lan-
gile daude enpresan, iazko uz-
tailean baino 73 gutxiago. En-
presako langileen murriztapen
hori aldi baterako langileen
kontratua ez berrituz eta enpre-
sa borondatez utzi duten langi-
leen bitartez lortu da. Azken ho-
riek enpresa borondatez utzi
dute kalte-ordainen truke. Multi-
nazionala ordea, ez dago gus-
tura, eta beste 54 lanpostu ken-

du nahi ditu. Ondorioz, 54 fami-
lia kale gorrian geldituko dira”.
Horren aurrean, DANA multina-
zionalaren jarrera salatu nahi
dute. Gauzak horrela, eta egoe-

raren aurrean euren protesta
agertzeko asmoarekin, gaur
arratsaldean, 19.00etan hasita
ordu erdiko kontzentrazioa
egingo dute Untzagan.

54 langile daude ERE egoeran Itziarreko enpresan.

Armeria Eskolako Ikasle Ohien batzarra
URTEKO BATZAR NAGUSIA
EGINGO DUTE BIHAR Arme-
ria Eskolako Ikasle Ohiek. Es-
kolak bere mendeurrena bete-
tzen duela-eta, hori ospatzeko

prestatzen diharduten ekital-
diek osatuko dute batzarraren
ardatza. 11.00etan hasiko da
bilera, Jose Mari Ulazia elkar-
tearen presidentearen agurra-

rekin eta batzarrari amaiera,
berriz, Iñaki Letona Gaikerreko
Zuzendari Orokorraren hitzal-
diak emango dio. Ohikoa den
bazkaria Arrate Hotelean egin-
go dute aurten eta bertan, 50.
urteurreneko intsigniak jasoko
dituzte 1959. urteko promozio-
ko kideek eta diplomak 1984.
urteko promoziokoek.

Argazki lehiaketa Lasartera
Urteko Batzar Orokorraren

barruan, Industria Argazkilari-
tza Digitalaren III. Lehiaketaren
sariak banatuko dira. Edizio
honetako irabazlea Lasarteko
Ander Gartziandia izan da.

a u t u a n
TTRRAAFFIIKKOO KKAANNPPAAIINNAA
Apirilaren 5a bitartean
trafiko kanpaina berezia
garatuko dute Ertzaintzak
eta Udaltzainek elkarlanean,
auto-harrapaketak
eta ziklomotore zein
bizikleta istripuak
saihesteko ahaleginari
jarraituz. Segurtasunarekin
lotutakoei arreta berezia
eskainiko diete (kaskoaren
erabilera etab.) eta
informazioa hedatuko dute.

AALLFFAAKKOO SSIIRREENNAA
Eguazten goizean
udaltzainek hainbat dei
jaso zituzten, bat baino
gehiago herrian entzun
zen sirena batekin
kezkatuta zegoelako.
Izan ere, sasoi batean
suren bat pizten zenean
antzerako soinua
entzuten zen. Hala ere,
eta udaltzainek argitu
dutenez, eguazten goizean
entzun zena Alfako sirena
zaharra izan zen
eta ohitzen joan beharko
dugu, aurrerantzean Eibar
foball taldeak gola sartzen
duen bakoitzea martxan
ipintzeko asmoa dute-eta.

NNIIEEVVEESS BBAAGGLLIIEETTTTOORRII
BBUURRUUZZKKOO LLIIBBUURRUUAA
Sepha argitaletxeak Nieves
Baglietto eibartarraren
biografia eman du
argitara: Edurne, el canto
del cisne. Eibartar honen
bizitzari errepasoa ematen
dion liburuan sufrimenduz
betetako pasadizoak batu
dituzte: anaia ETAk hil
zion eta berak alde egin
behar izan zuen, jasotako
mehatxuengatik, seme bi
galdu zituen…

SSAAGGAARRDDOOTTEEGGIIRRAA IIRRTTEEEERRAA
Beheko Tokia jubilatuen
etxeak apirilaren 16rako
Laka Erdi sagardotegira
irteera antolatu du:
10.30etan abiatuko dira
Eibartik eta Markina
Etxebarrin geratuko dira,
bidegorritik ibilbidea
egiteko. Markinatik
Ondarroara joango dira,
herrian buelta bat eman
eta, ondoren, sagardotegira
bazkaltzera joateko.
Joan nahi duenak
apirilaren 1etik aurrera
izango du izena emateko
aukera, kinaren ondoren.

Gerra Zibileko obusen eztanda
MARTXOAREN 13-AN LAGUN BI LARRIKI ZAURI-
TUTA GERTATU ZIREN, Arrateko txabola batean
izandako eztandaren ondorioz. 50 urteko eibartarra
eta 36 urteko oñatiarra dira zauritutakoak eta Arrate
Irratiaren aldameneko txabolan Gerra Zibileko muni-
zio mordoa (tona bat inguru) gordetzen zuten. Badi-
rudi munizio hori manipulatzen zeudenean egin ziela
eztanda obus batek. Zauritutako lagun biak Gurutze-
etako Ospitalera eraman zituzten, erredura anitzekin:
euretako batek gorputzaren %30ean (gehienbat ge-
rritik gora) dauzka erredurak eta besteak, berriz, zau-
ri larriagoak dauzka (gorputzaren %70ean dauzka
erredurak). Ertzaintzak txabola miatu eta han batuta-
ko artilleria-piezetako batzuk desaktibatu egin behar
izan zituen.

ONGI ETORRI, KEPA!
Ainara Labado gure lankideak bigarren semea
izan zuen joan den martxoaren 18an. Argazkian
gustura dago “morrosko” polita aitatxo
Fernandoren besoetan. Zorionak amatxo Ainara,
aitatxo Fernando eta Jon anaiari!!



Ez zait momentu hoberena
tokatu lan berri honetan
hasteko. Bulego berrian

jarri eta lehenengo deiekin hasi
nintzenean, denek, “uuuuf,
ba zelako momentuan hasten
zaran” Eta ni, zertaz ariko ziran. 
Ba krisiaz, denon gainetik
hegaka dabilen krisi
madarikatuaz. Etorkinak
gainera, modu latzagoan jasaten
ari direna. Eurek, guk ez
bezala, lan egiteko baimena
behar dute eta hau berritzen
joaten dira baimen iraunkorra
eskuratzen duten arte. Baina
dagoen lan faltagatik eta
enpresen egoera kaxkarragatik,
asko baimenak berriztu ezin
dabiltza. Hau da, atzerritartasun
legeak erregular zeuden
langileak irregular bilakatzen
ditu. Gero, bi aukera dituzte,
jaioterrira bueltatzea edo hemen
geratzea, irregular moduan.
Bizitza proiektu bat bilatzen
milaka kilometro egin eta gero,
uste duzue bueltatuko direnik? 
Badago, ordea, beste krisi mota
bat, eurek bakarrik jasaten
dutena, “gizatasun krisia” deitu
daitekeena. Krisi garai hauetan
diskurtso arrazistak gehitzen
dira eta jendearentzat errazagoa
da ezezagunaren eta ahularen
kontra joatea eta kulpa guztia
berari botatzea. Hau da
gehienbat ni arduratzen nauen
krisia. Denok gure partetik
pixka bat jarri beharko genuke
biztanleria berri honen arretan.
Txipa aldatzea da zailena ordea.
Ez al da zentzudunagoa indar
eta ideia guztiak euren
integrazioan laguntzeko uztea,
gainetik nola kendu pentsatzen
ibili ordez?

Krisi madarikatua

Gorka
Errasti

EGUAZTENAZ GEROZTIK
BILBAO EXHIBITION CEN-
TRE-K hartzen duen Ferrofor-
ma azoka bihar itxiko dute. Eu-
ropa mailan burdingintza eta
erreminta sektorearen ingu-
ruan egiten diren azoken arte-
an garrantzitsuenetakoa den
hitzordua ez da krisiaren eragi-
netik kanpo geratu eta aurreko
edizioetan baino erakusle gu-
txiago hartu ditu aurten, %40ko
jaitsiera izan baita partehartzai-
leei dagokienez. Hala ere, 27
herrialdetik ailegatutako 776

erakuslek (tartean eibartarrak)
dihardu parte hartzen profesio-
nalentzat pentsatuta dagoen
azokan. Bisitari kopuruak, or-
dea, gora egin du, 29.500 lagu-
nek joango direla konfirmatu
baitiete antolatzaileei. Azokak
hartzen dituen erakusleen pro-
duktuei begiratuz gero, erai-
kuntzarekin eta lan-segurtasu-
narekin lotutako firmak dira
ugarienak (%24). Atzetik doaz
esku-erremintak (%23), etxera-
ko tresnak (%16), zerrailagin-
tza (%11) eta beste batzuk.

BIHAR EIBARREN EUSKAL
UNIBERTSOA ‘09 EKIMENA
ospatuko da, Euskal Herriak
Bere Eskola herri mugimen-
duaren eskutik. Antolatzaileen
berbetan, “Euskal Unibertsita-
tearen aldeko herri izaerako
ekimen nazionala dugu Euskal
Unibertsoa, herritarra eta parte
hartzailea, hezkuntza eredu as-
katzailea bultzatzen duena,

sortzailea, kritikoa, parekidea...
Euskal Unibertsitatearen irudi-
kapen praktikoa, alegia”.

Ekimen horren baitan, egun
osoko egitarau zabala antolatu
dute zapaturako: goizeko
09.30etatik aurrera, UEUren
egoitza nagusia hartzen duen
Markeskua Jauregian, jakintza-
gai ezberdinen araberako sei
blokeetan banaturik, Euskal

Herriaren zein euskal herrita-
rron interesen araberako gaiak
jorratuko dira, hainbat saiotan.
14.00etan, herriko kaleetan ka-
lejiran ibili eta gero, bertso baz-
karia egingo da Jaiki elkartean.
Eta egunari amaiera emateko,
18.30etan Zura, Asier Serrano
eta Hudaltzainak-ek musika
emanaldia eskainiko dute Por-
talean, areto nagusian.

Goizeko bloke eta saio ho-
rien baitan haurren unibertsita-
tea antolatu dute, “haurrei ere
formakuntza zein aisialdirako
aukera eskainiz Euskal Uniber-
tsoa ’09 ekimenaren baitan.
10.00tatik 11.30etara Haurren-
tzako Literatura izeneko saioa
gidatuko dute hainbat hezitzai-
lek, euskarazko ahozkotasuna
eta literatura landuz. Eta
12.00etatik 13.30etara Euskal
Herria ezagutzen jolasa gidatu-
ko dute Dorrekoa Kultur Elkar-
teko begiraleek”.
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Biharko ekimenak goiz eta arratsaldez egingo dira. 

Bihar itxiko da Ferroforma

Zapatuan Euskal Unibertsoa hartuko du Eibarrek

MARTXOAREN 15-EAN
DONOSTIAKO MIRAMAR
JAUREGIAK Gipuzkoako
Merkatarien Elkartearen ur-
teko batzarra hartu zuen eta
ekitaldia probintziako hiru
dendari omenaldia egiteko
aprobetxatu zuten: 50 urtetik
gorako ibilbidea duten Do-
nostiako Zubieta liburudenda
eta Ajuria dendarekin batera,
Eibarko Jauregi omendu zi-
tuzten. San Agustin kaleko
denda 1949an zabaldu zuen
Juan Jauregi Lizarraldek eta
sorreran sukalderako tresne-
ria saltzen zuten. 1954an
Mari Carmen Larrañaga
emazteak bat egin zuen eta
senar-emazteak elkarrekin
beharrean egon ziren, jubila-
tu arte. Gaur egun Jaione eta
Josune alabek daramate di-
seinuzko etxerako tresneria
saltzen duen denda.

Jauregi dendari
omenaldia
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atzerritar zeuden
izena emanda 2008ko

Eibarko erroldan
eta populazio osoaren

%5’5 osatzen dute.
51 herrialdetatik

ailegatutakoak dira,
gehienak (458)

marokoarrak dira,
baina Latinamerikako

herrialdeetatik
etorritakoak batuz

gero, eurek osatzen
dute talderik handiena,

637 lagunekin.

EEuusskkaarraarreenn eerraabbiilleerraa ggoorraa,, bbaatteezz eerree uummeeeenn aarrtteeaann
UDALEKO EUSKARA-KUL-
TURA SAILAK euskararen era-
bilera aztertzeko egindako kale
neurketen emaitzak ezagutzera
eman ditu. Lehenengo kale
neurketa 1989an egin zenetik
20 urte igaro dira; hasieran urte
birik behin egiten zuten neurke-
ta eta 2000. urtetik aurrera, be-
rriz, urtero egiten dute, urriaren
erdialdera eta 5.000 bat lagun
behatzen dira. Urteak banaka
hartuta datuak ez dira oso esan-
guratsuak, gorabehera handiak
izaten direlako eta, beraz, ondo-
rioak hortik ateratzea oso zaila
egiten da. Esate baterako, Ama-
ñan %7’05eko erabilera neurtu
zen 2001. urtean eta handik ur-
te bira erabilera %24’1ekoa ze-
la neurtu zen eta Ipuruan, be-
rriz, 2005ean neurtutako
%40’2ko erabilera %13’34 iza-
tera pasatu zen 2007an. Horre-
gatik, datuak esanguratsuak
izateko epe luzerako irakurketa
egin behar da.

20 urteko datuak kontuan
hartuta konstante batzuk ba-
daude: 1989-1999 artean ba-
taz besteko euskararen erabi-
lera %18’80koa izan zen. Az-
ken urteotan, berriz, gorako jo-
era dauka erabilerak, 2000-
2008 artean bataz bestekoa
%25’40koa izan da-eta. Adinari
begira ipiniz gero, umeak
(%36’28) eta edadetuak (%
24’84) dira euskera gehien era-

biltzen dutenak; atzetik doaz
gazteak (%23’91) eta helduak
(%17’04). Erabilera auzoka az-
tertuz gero, Ipuruan (%28’68)
eta herriaren ardatzean (%
26’28) entzuten da euskara
gehien. Urkizun erabilera %
24’76koa da, Urkin %16’71koa
eta Amañan %14’63koa. Giroa-
ren araberako erabilerari dago-
kionez, berriz, jolas parkeetan
erabiltzen da gehien (%29’66).

asteko

datua
1111 .... 4444 00000000

Oin dala 

urte

A-8 Doan plataformak peajia ez ordaintziaren alde egitten eban bittartian, Europistasek %1,46 igo
zittuan Bilbao-Behobiako tarifak. Orduko tarifa barrixekin: Donostiara, 985 pezeta; Bilbora, 705.

Kiroldegiko torneuak amaittu ziran, gaur egunguarekin alderatuta askoz be parte-hartze haundixa-
guarekin. 36 taldek jardun eben areto-foballian eta beste hamabik saskibaloikuan (oiñ ez dago).

Astian 35 orduko lan jardunaren alde mobilizau ziran herriko sindikatuak, egoeria krisixatik urtetzeko bi-
dian eguanian. Gure baillaran gaztien arteko parua %23kua zan eta emakumien kasuan %33kua.

Aurreikusitta eguan presupuestua doblau eta 35 millioi pezeta biharko zirala Eibarko autobus esta-
ziñua egitteko onartu zan. Ingurua urbanizatziaz gaiñ, sei autobusendako geltokixa egin bihar zan. 

11999999--IIIIII--2266 // 226699.. ZZKKIIAA..

hamar

Eibar Foball Taldiari buruzko dokumentala estreiñau eben Coliseuan.
Jorge Llamas eibartarraren eta Cecilia Borja nafarraren karrera
amaierako proiekturako emaitza izan zan iaz aurkeztu eben lana.

`Bai Industriarí  ekimena aurkeztu eben Debegesako egoitzan,
gure baillarako industria-saria bultzatzeko asmuarekin. Proiektuan
hainbat ikastetxe eta eskualdeko enpresak hartu eben parte.

Arrateko jubenillak Euskadiko azpitxapeldun geratu ziran denbo-
raldixa amaitzeko jardunaldi bat falta zanian. Bidasoa liderrarekin
berdinduta amaittu eben eta gol bakarrak erabagi eban irabazlia.

Ignacio Zuloagaren omenez maiatzian egingo zan zezenketara-
ko, Zezen Batzordiak, jaialdiko kartela aurkeztiaz gaiñ, 120.000
euroko aurrekontua presentau eben, %20ko igoeriarekin.

22000088--IIIIII--2288 // 663322.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Umeak dira euskara gehien erabiltzen dutenak. / LEIRE ITURBE
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DANON
AHOTAN

TXONTAKO BERREGITURA-
TZE PLANAK ALDAKETAK
izango ditu, epaileak senten-
tzia baten bitartez baliogabetu
egin du-eta. Arrazoia “lur ba-
tzuk hiri-lur bezala sailkatzea
legez kanpo egin dela” izan da
eta horren harira prentsaurre-
koa eman zuten aurreko aste-
an Miguel de los Toyos alkate-
ak, EAJ-ko Aitor Alberdik eta
EA-ko Jesus Rementeriak. Hi-
ru alderdiek epailearen eraba-
kia onartu eta errekurtsorik ez
dutela aurkezteko azaldu zu-
ten. Hala ere, euren berbetan,

“Txontaren aldeko apustua
egiten jarraitzen dugu eta be-
rehala ipiniko gara lanean
Txontako esparrua berregitu-
ratzeko”. La Plazoletak otsai-
lean birjarpenezko errekurtsoa
aurkeztu zuen Gipuzkoako
Foru Aldundiaren aurrean, hiri-
lur moduan 74.124 metro ka-
rratu era bidegabean sailkatu
zela salatzeko eta epaileak
arrazoia eman die. Udalba-
tzak, hala ere, ez du Txonta
orain dagoen moduan bezala
laga nahi eta proposamen be-
rriak aztertuko ditu.

MIGUEL DE LOS TOYOS AL-
KATEA POZIK agertu da, Ei-
bar-Gasteiz autobidea ekaine-
rako erabiltzeko moduan izan-
go delako: “Autobidea zabaldu
aurretiko garaia eta zabaldu
ondorengoa bereizi egingo di-
ra, azpiegitura hori lurralde biak
batuko dituen bizkarrezurra de-
lako. Ezinbesteko errepidea
da, Debagoienan sartu ahal
izateko dauden arazoak kon-
ponduko ditu eta N-1 errepide-

ko trafikoarentzat alternatiba
osatzera etorriko da”. Urtebete-
ko atzerapenarekin eta hainbat
arazo medio, Gipuzkoa eta
Arabako Foru Aldundiek azpie-
gitura osotasunean erabili ahal
izateko zabaltzeko falta diren
zati biak, Arlaban-Eskoriatza
eta Eskoriatza-Arrasate noiz
zabalduko dituzten zehaztu be-
rri dute eta euren aurreikuspe-
nei jarraituta, ekainerako auto-
bidea martxan izango da.

auzorik auzo

Udaberriari ongietorria Abontzan
Azken urteotako martxari jarraituta, Abontzako Itturrixa Elkarte-
ak jaialdia antolatu du, orain egun gutxi hasi dugun udaberriari
ongietorria emateko. Domekan, martxoaren 29an ospatuko da
jaialdia, Abontzako parkean (Egiguren-tarren kalean), 12.00eta-
tik 14.30etara. Umeak izango dira ospakizuneko protagonista
nagusiak: antolatzaileek panelak ipiniko dituzte, nahi duten ume
guztiek euren marrazkiak bertan egin ditzaten. Horrez gain, txa-
pelketa antolatu dute, globoak puzten azkarrena dena saritze-
ko. Hori dena, jakina, pintxoak eta edariak eskainiko dituen ta-
berna zerbitzuarekin lagunduta eta musikarekin alaiturik. Jaial-
diaren amaieran, gasez betetako globoak askatu egingo dituz-
te, haizeak eraman ditzan. Abontzako Itturrixa Elkartea Egigu-
rentarren kalean eta inguruan bizi diren hainbat lagunen eskutik
jaio zen orain dela 5 urte, auzoan jai giroa suspertzeko asmoa-
rekin eta, besteak beste, Abontzatomasak ospatzen dituzte.

Karlos Elgezua
Amaña auzoan, Ziriako Agirre kalearen goiko aldean dago
Karlos Elgezua eskultoreari eskainitako kalea. 1898an Pedro
Martinen etxean, Arikitxaneko zubiaren aldamenean jaio zen
eta haurtzarotik ezagutu zuen zur-lanketa, aita arotza
zuen-eta. Aitari laguntzen beharrean zegoela, Bilbora joan
zen soldadutzara eta han hasi zen eskulturak egiten,
Escuela de Artes y Oficios delakoan.
Pegora kopurua: 11. Erroldatutakoak: 313.

Eibar-Gasteiz ekainean zabalduko dute

eibar kaleka

Eibar-Gasteiz autobidea amaieratik gero eta gertuago dago.

Berregituratze Plana baliogabetua

Udalak aurrera jarraituko du Txonta berregituratzeko asmoarekin. / EKHI BELAR
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Martxoaren 12an egin
zuen …eta kitto! Euska-
ra Elkarteak urteko ba-

tzar nagusia, deialdiari erantzu-
nez elkartearen egoitzara berta-
ratu zirenen parte-hartzearekin.
Gai ordenean jasotako puntue-
tan hainbat gai jorratu ziren ba-
tzarrean. Zuzendaritzaren osa-
ketari dagokionez, aurkeztutako
proposamena onartu dute bazki-
deek eta, beraz, orain arteko zu-
zendaritza kide guztiek beste ur-
te betez jarraituko dute: Juan
Barahona (presidentea), Moisés
González (presidente ordea),
Maider Aranberri (idazkaria),
Marisol Uriarte (diruzaina), Mi-
reia Agirrebeña, Isabel Arregi,
Imanol Bergara, Gaizka Bilbao,
Koldo Mitxelena, Juan Mari Pé-
rez, Sonia Pérez eta Amaia Ze-
narruzabeitia (bokalak). Hartu zi-
ren beste erabakiak, berriz, diru-
kontuekin lotutakoak izan ziren.
Batetik, bazkidetza kuotek KPIa-
ren araberako igoera izatea
onartu zen eta, beraz, hauek
izango dira 2009rako bazkide
kuotak: urtean 4’25 euro 16 urte-
tik beherakoentzat, 9’56 euro
langabe, ikasle, jubilatu eta etxe-

koandreentzat eta 37’65, berriz,
beharginentzat. Urteko aurre-
kontua, berriz, 500.707 eurokoa
izango da (%60ko autofinantzia-
zioarekin).

Juan Barahona presidenteak,
Koldo Mitxelena koordinadoreak
eta Maider Aranberri idazkariak
egindako aurkezpenean, iazko
urtearen inguruko balorazio po-
sitiboa egin zuten: “Bazkideen-
ganako eskertza kanpaina eta
lehenengoz antolatu den Bazki-
de Jaixa nabarmendu behar di-
tugu. Horrez gain, Illunabarrian
programa indartu da eta Harixa
Emoten literatura-tailer bihurtu
dugu. Mintzapraktikarako Ber-
betan programaren zabalkun-
dea bereziki landu dugu eta an-
tolatzen hasi garen ikastaroek
arrakasta handia lortu dute”. 

20. urteurrena eta 
aldizkari berritua

Komunikabideei dagokien ata-
lean, berriz, zuzendaritzak arreta
berezia eskaini nahi izan zion
…eta kitto! aldizkariari buruzko
inkestari. “Jendeak oso balorazio
positiboa egin du, astekariak
14.000 irakurletik gora du eta

zenbakiek argi laga dute herri
mailan gaur egun dauden komu-
nikabideen artean …eta kitto! al-
dizkaria dela indartsuena”.

Bestalde, aldizkariaren sorre-
raren 20. urteurrena bete zen
abenduan eta, inkestako emai-
tzak eta jendeak egindako irado-
kizunak kontuan hartuta, aldiz-
kari berritua aurkeztu zen urtea-
ren amaieran: “Fernando Muni-
zogureni buruzko Bidegileak bil-
duma ere aurkeztu genuen egun
berean. Aldizkari berrituak kolo-
retarako jauzia eta atalen indar-
tzea ekarri ditu”.

2009rako erronkak
2009rako proposamen eta

helburuei begira, berriz, hona-
koak aipatu zituzten batzarre-
an: “Gaztedia sailaren kudea-
keta berriarekin jarraitzea du-
gu helburu eta, besteak beste,
gazteen lokalekin hasi gara
harremanetan. Bestalde, Ber-
betan programako ikastaroek
izandako arrakastak bide hori
gehiago lantzera behartzen
gaitu. Arlo ekonomikoari dago-
kionez, berriz, publizitatetik
datozen diru-sarrerei eusteko
ahalegina egingo dugu”.

......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrtteeaakk zzuuzzeennddaarriittzzaarrii eeuuttssiikkoo ddiioo

Urkizuko lokalean aurkeztu zituen ...eta kitto!-k  balantzea eta proposamena. / SILBIA HERNANDEZ

22000099 aauurrrreekkoonnttuuaa
SSAARRRREERRAAKK EUROETAN      PEZETATAN %
Publizitatea 211.394 35.172.984 42,22
Mezenazgoak (Kutxa, Eroski) 5.403 898.984 1,08
Bazkideen ekarpena 15.685 2.609.764 3,13
Udala (hitzarmena) 70.030 11.652.013 13,99
Gipuzkoako Foru Aldundia 56.153 9.343.076 11,21
Jaurlaritza 66.302 11.031.733 13,24
Jaurlaritza web 8.977 1.493.647 1,79
Foru Aldundia inbertsioak 1.500 249.579 0,30
Jardueren bitartez 65.263 10.858.891 13,03
GGuuzzttiirraa 550000..770077 8833..331100..666677 110000

AUTOFINANTZIAZIOA: %60

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

22000099 aauurrrreekkoonnttuuaa
IIRRTTEEEERRAAKK EUROETAN      PEZETATAN %
Langileak 256.602 42.695.012 51,25
Funtzionamendu gastuak: 
bulegoa, aseguruak,  
aholkularitza, garraioa... 43.747 7.278.888 8,74
Jardueren antolamendua 56.617 9.420.276 11,31
Inbertsioak 2.500 415.965 0,50
Gastu mekanikoak 140.041 23.300.862 27,97
Bankuak, Merkatal  
kobraezinak 1.200 199.663 0,24
GGuuzzttiirraa 550000..770077 8833..331100..666677 110000
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KALEKO
INKESTA

DDOORROOTTEEOO UURRKKIIAA

7711 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Oso ondo ikusten dot nik hori, bi-
harrezkua dala begittantzen jata.
Ez da izan bihar zeozer totala,
emakumiak beran lekua bihar
dau eta gizonak beria, eta danok
dakagu eskubidia lana egitteko
eta abar. Holan, paridadia ondo
dago, bestela gehixegikerixak
egingo ziralako.

Paridadia 
ezartziaren 

aldekua zara?
JJOOSSEEBBAA AANNTTXXIIAA

3366 uurrttee
kkaammiiooiillaarriixxaa

Oso ondo daguala begittantzen
jata, gaur egunian gizon eta
emakumien artian paridadia egon
bihar dalako. Gaiñera, uste dot
legiak holan ez bazeban agin-
duko gatxagua izango zala lan
ezberdinetan emakume eta gizon
kopuru antzerakuak egotia.

NNEERREEAA BBEERRMMUUDDEEZZ

2211 uurrttee
llaannggaabbiiaa

Eztakitt. Argi daguana da gaur
egunian ez dala modu berian
kontratatzen emakume bat eta gi-
zon bat, izan be gizonek erraza-
go dake. Tallarretan eta halakue-
tan errazagua da gizonak lana
lortzia emakumiak baiño. Holan,
ondo ikusten dot paridadia in-
posatzia.

BBEEAATTRRIIZZ EELLOORRZZAA

3366 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Paridade hori berez sortu bihar
da, ez inposaketen bittartez.
Danak bardiñak gara eta emaku-
mia ez da bakarrik etxian geldittu
bihar. Halako legerik egongo ez
bazan seguru nago ez zala pari-
daderik egongo. Patroientzako,
kasu askotan, emakumiak ez dira
errentagarrixak.

Azken hauteskundiak dirala-eta, Eusko 
Jaurlaritzan lehen baiño emakume batzuk
gitxiago izango dira oinguan. Enpresa pribauan
be emakumiak gitxiago izaten dira, batez be
goiko postuetan. Soluziño moduan, paridadia
da gaur egun erabiltzen dan neurrixa, kontrako
eritzixa dakenak egon badagozen be.

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  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeee ttaakkoo 

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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Urteurrenaren ospakizu-
neri bueltak emoten iaz-
tik gabiz, programia ze-

lan bete asmatzen. Urtarrillian
bertan hasi genduazen ospaki-
zunak, sorreraren eguna gogo-
ratzeko euki genduan ekitaldi-
xan. Sorreraren 25 urtiak os-
patzeko eta gogoratzeko eki-
taldirako deialdixa ez zan gaur
egungo kidietara mugatu. Az-
ken batian, denpora honetan

jende asko pasau da korotik
eta, horregaittik, ekitaldixa
gaur egunian Sostoan ez da-
guazen, baiña momenturen
batian koroko kidiak izan dira-
neri zabaltzia pentsau gen-
duan eta jende mordua batu
giñan udaletxeko patixuan.
Egun hunkigarrixa eta xumia
izan zan, ederra benetan. Eta
Santa Agedan urtero egitten
dogun kalejirarako gauza bera

egittia erabagi genduan. Azken
batian, urteroko programazi-
ñuan egiñ ohi dittugunak larre-
gi ez kanbixau arren, berezitta-
suna kontzertu eta bestela-
kuak koralista izandakueri za-
baltzian egongo da, koruan ibi-
llittakueri atiak zabaldu nahi
detsaguz urte berezi honetan.
Eta, horrekin batera, beste tal-
de batzuekin alkalana indar-
tzeko ahalegiña egingo dogu”.

Apirillaren 4an Karmelitetan
Datozen hillebetietara begi-

ra, eta urteroko programaziño-
ko ekitaldixeri heldu ezkero,
apirillian izango da hurrengo hi-
tzordua, Karmelitetan eskindu-
ko daben kontzertu sakruan.
Apirillaren 4an izango da kon-
tzertua eta Sostoarekin batera
beste bi abesbatza entzuteko
aukeria egongo da: Igorreko
korala eta Bergarako Aritzeta
abesbatza be han izango dira,
kontzertuari nortasun berezixa
emoten. Sostoa abesbatzare-
kin batera aurretik jardunda-
kuak dira, gaiñera, euren sorre-
raren 25 urtiak ospatzeko or-
duan eibartarren laguntasuna
izan ebelako eta oinguan eurak
etorriko dira bisitan.

Berliñera Aste Santuan
Aste Santuak Sostoakuen

kalendarixuan toki berezixa be-
tetzen dau urtero. Izan be, jai
egun horrek aprobetxauta bi-
daiaren bat egitten dabe kora-
lekuak eta eurekin juaten ani-
matzen diran lagun eta famili-
xakuak. Aurtengo biajia ilusiño
berezixarekin dihardue prepa-
ratzen, begiradia Alemania al-
dera ipiñitta: Berliñera biajia
egingo dabe 108 lagunek eta,
zelan ez, holakuetan egitten
daben moduan turismua eta

Sostoa abesbatzak urtarrillaren 11n mende 
laurdeneko ibilbidia bete ebala ospatzeko, 
koralistak modu berezixan dihardue preparatzen
2009. urtian zihar garatuko dittuen ekitaldixak. 
Kalendarixuari begira urteroko ohiko martxiari 
helduko detse, baiña ikutu berezixa emoteko 
ahalegiña egingo dabela aurreratu dabe
abesbatzako kidiak. Izan be, nabarixa da aurten
giro berezixa bizitzen diharduela koralistak.

Sanjuanetako kontzertua San Andres elizako klaustruan egitten dabe aspaldixan. / LEIRE ITURBE

2255 uurrttee 
mmuussiikkiiaarreekkiikkoo 
mmaaiittttaassuunnaakk lloottuuttaa

25 urtian Eibarko eszenarixo danak erabilli dittu Sostoak, elizetatik hasi eta Coliseoaraiño. / LEIRE ITURBE
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musikia uztartuko dittue. Izan
be, kanpora doaizenian beti
emoten dabe kontzerturen bat,
“egitten dakiguna ezagutzera
emoteko”.

Egutegixan aurrera eginda,
maiatzaren 30ian beste kon-
tzertu bat eskinduko dabe, ka-
su horretan Cielito Musika Ban-
daren laguntasunarekin. San-
juanetan, barriz, San Andres
elizako klaustruan urtero eskin-
du ohi daben emanaldixa egin-
go dabe aurten be.

Ainhoa Arteta
Ekitaldi guztiak berezixak

izango badira be, batek aitta-
men berezixa eskatzen dau,
Eibar moduko herri batian gi-
txittan ikusten dan espektaku-
lo horretako bat izango da-
eta: Udalaren laguntasunari
esker, urriaren 2xan Ainhoa
Arteta sopranua San Andres
elizan kantatzen egongo da,
Rubén Fernández-Agirre pia-
nistak lagunduta.

Eta handik egun batzutara,
urriaren 15etik 25era, Porta-
lea kultur etxeko erakusketa
aretuan Sostoaren ibilbidiari
modu grafikuan errepasua
emoteko aukeria emongo da-
ben exposiziñua egongo da
zabalik: “Oin momentuan ma-
terixala pillatzen gabiz eta,
behin dana batuta dakagu-
nian, erakusketia zelan osatu-
ko dogun pentsatzen juango
gara”. Eta hillebetiari agur
esan aurretik, Koruaren Egu-
na ospatuko dabe urriaren
24an. Bestiak beste bazkari-
ren bat antolatzeko asmua da-
kela aurreratu deskue.

Azaruan, programaziño erre-
gularrera bueltauta, Karmelite-
tan Santa Zezilia ospatzeko
emoten daben kontzertua es-

kinduko dabe eta, urtia amaittu
baiño lehen, San Andres eliza-
ko Gabonetako kontzertua ezin
geinke ahaztu.

Liburua eta CDa
Urte berezixa dala-eta, urtian

zihar emon eta emongo dittuen
kontzertuak grabatzen juango di-
rala azaldu dabe Sostoakuak,
“datorren urtiaren hasieran-edo
CD batian argitara emoteko as-
muarekin”. Antzerako zeozer egin
nahi dabe, baiña paper gaiñian:
“25 urtiotako irudixak, anekdotak,
esperientziak eta bestelako ipoi-
ñak batuko dittuan liburutxua osa-
tuko dogu, 25. urteurrena gogora-
tzeko politta izan leikiala pentsa-
tzen dogu-eta. Ibilbide osuari
errepasua emotiaz aparte, aur-
tengo urtian egindakuak batzeko
aukeria emongo desku horrek”.

CCRRIISSTTIINNAA TTEELLLLEERRIIAA,, SSoossttooaakkoo pprreessiiddeennttiiaa

- Zelan eta noiz aillegau ziñan Sostoara?
21 edo 22 urte pasauko ziran. Magisterixua

ikasten nenguala, pedagogia musikalaren in-
guruko ikastarua egin neban eta horren ba-
rruan korua agertzen zala-eta, horrekin ani-
mauta beste lagun batekin batera Sostoan
sartzera animau nintzan.
- Noiz egitten dittuzue ensaiuak?

Martitzen eta eguenetan alkartzen gara en-
saiatzeko, 21.30xetatik 23.00etara Musika
Eskolan. Gaur egunian 54 bat lagun gagoz
koruan.
- Urte berezixa dakazue aurretik. Zeozerk
ilusiño berezixa egitten detsu?

Programiari begiratzen badetsagu, oso
gauza diferentiak topau geinkez eta danak di-
ra berezixak, bakotxa bere ezaugarrixekin.
- Berezittasunak aittatuta, koruan jardun
dabenak kontuan hartu dittuzue ekitaldi-
xak preparatzeko orduan, urtarrillaren
11ko ekitaldixan bertan hasitta. Zelako es-
perientzia izan da danak alkartziarena?

Guretako oso ona. Nahiz eta korua lagata
dakan jendia izan, gustura etorri ziran eta
beste ekitaldixetan parte hartzeko konpromi-
sua hartu dabe, gustura egon diralako. Maia-
tzaren 30eko kontzertura etorriko dirala esan

deskue askok eta ensaiuetara be agertuko di-
ra, dana preparatzen juateko.
- Ezaugarri berezirik bihar da Sostoako
partaidia izateko?

Egixa da zenbat eta musika gehixago jakin,
orduan eta hobeto ibiltzen dala, baiña ez da
ezinbestekua. Bakotxak kanturako kualidade
batzuk dakaz, inportantiena musikarekiko za-
letasuna eukitzia da. Hamen tabernetan kan-
tatzeko zaletasun haundixa egon da eta as-
kok belarrixa eginda dake.
- Horrenbeste urte eta gero, ekitaldiren bat
modu berezixan gogoratzen dozu?

Gatxa da bat aukeratzia. Konkursuetara
juan izan garenian normalian baiño bihar
haundixagua egitten dogu eta gehixenetan
emaitza onak lortu dittugu. Hori beti izaten da
pozgarrixa.
- Zelako girua dakazue taldian?

Oso ona, lagun taldiak-eta sortzen juan di-
ra urtiekin. Bestalde, kanpora juaten garanian
oso ondo hartzen gaittue eta gu gauza bera
egitten ahalegintzen gara eurak gurera dato-
zenian.
- Zelan hartzen zaittue herrixan?

Ikusle edo jarraitzaille fijuak dittugu eta oro-
korrian jendia oso gustura egoten da.
- Eta zelan dakazue errelebo kontua?

Jende gaztia gerturatzen jaku lantzian
behin, baiña askoz gehixago etortzia gustau-
ko litxakigu. Biharrezkua da, gaiñera, bestela
koroko kidiak edadian aurrera goiaz-eta.

“Gazte gehixago
gerturatzia 
gustauko 
litxakigu”

11GEURE
GAIA

Biajietan edarto pasatzen dabe kidiak. Aurten Berlin bisitauko dabe Aste Santuan.
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- Hankamotxak bertso-esko-
lakoek webgunea prestatu
duzue. Zein asmorekin sortu
duzue?

Hankamotxak bertso-eskola
sortu zenetik eduki dugu bu-
ruan webgunea sortzea. Gure
asmoa webgunea bertso-esko-
lako kideen arteko komunikazio
tresna bilakatzea da, besterik
ez. Horren gainean buelta ba-
tzuk eman eta azkenean pau-
soa eman dugu. Orduan horren
inguruan zer egin zitekeen iku-
si genuen eta azkenean hor
dago hortik ondorioztatutako
emaitza: hankamotxak.eu.
- Zaila izan da webgunea sor-
tzea?

Egia esan, ez da informatika-
ren gainean ezagutza handie-
girik izan behar horrelako web-
gune bat egiteko. Bloggerren
bitartez eginda dago webgu-
nea, beraz, ez da informatikan
aditua izan behar hori sortzeko.
Nahiko erraza izan da.
- Bertso-eskolakoei zuzendu-
ta dago ala edonork har de-
zake parte webgunean?

Hasiera batean bertso-esko-
lako kide guztiok daukagu ber-

tan postak idazteko aukera,
baina post horiek edonork ko-
mentatu ditzake webgunean.
Jendearen erantzun horiek gu-
re eskuetatik pasatzen dira ar-
gitaratu aurretik, hau da, tonta-
keriren bat edo beste badago,
kendu egiten dugu.
- Zuek abestutako bertsoak
bertan eskegitzea pentsatu
duzue?

Momentuz ez dugu pentsatu
abestutako bertsorik webgu-
nean ipintzea, baina idatzita-
koak bai. Uste dut baten bat
badagoela jada, baina orain
ari da jartzen martxan webgu-
nea, beraz, poliki-poliki. Hala
ere, gure ideia bertso-pape-
rak, txapelketetara bidalitako
bertsoak, gure arteko istorio-
ak… ipintzea da.
- Zertan aritzen zarete Hanka-
motxak taldean?

Eguenero Kultun elkartzen
gara taldeko 8 bat kide eta gu-
re artean hainbat ariketa egiten
ditugu, gehien bat ikasteko. Az-
ken finean, ez daukagu plazara
ateratzeko helbururik, gure ar-
tean bertsotan ondo pasatzea
da nahia.

“Gure nahia bertsotan
ondo pasatzea da”

Bertsoek taula gainetik internetera egin dute jauzia.

Eibarren, Hankamotxak bertso-eskolak webgunea

estreinatu berri du. Bertan, taldearen azken

ekintzak eta euren bertsoetaz gozatzeko aukera

dago. Ziberbertsolaritza ote da?

JON MIKEL MUJIKA,
Hankamotxak-eko kidea:

– GIDA ETA ARMA BAIMENAK
– ZIURTAGIRI MEDIKUAK

Arikitxaneko zubia, 1 - behea (EIBAR)    Tel. 943 200 501

2200
urte
zurekin

AAllddeezz aauurrrreettiikk 
ttxxaannddaarriikk hhaarrttuu ggaabbee
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Iazko elkartrukeak izan zuen
arrakasta dela-eta, aurten
ere Balingen Gymnasiun-ek

eta Ignazio Zuloaga Institutuak
elkartrukea prestatu dugu”. Ho-
rrela dio Ignazio Zuloaga Insti-
tututik igorritako mezuak. Oso
pozik amaitu zuten iazko espe-
rientziarekin, beraz, errepika-
tzea beste ezer ez zen egokia-
goa eurentzat. Lehen zatia be-
te dute, hau da, eibartarrak
Alemanian izan dira, eta orain
bigarren zatia geratzen da, ale-
maniarrak Eibarrera etortzea.
Bihar gertatuko da hori.

Batxilergoko 2. mailako 37
ikasle eta 3 irakasle egon ziren
martxoaren 8tik 14ra Alema-
niako Balingen Gymnasiume-
an. Hala ere, bidaia ez zen hi-
laren 8an hasi, 6an baizik, izan

ere, autobusez egin zuten bi-
daia. Beraz, lehen gelditzea
Avignonen egin zuten bertan
gaua pasatzeko. Bide batez,
Avignon bera eta Nimes eza-
gutzeko aukera izan zuten.

Alemaniako egonaldian Ba-
lingen Gymnasiumeko ikasle-
en etxeetan hartu zuten ostatu
eibartarrek. Bertan, besteak
beste, alemanez oinarrizko
berbak ikasi, Balingen hiria
ezagutu, Stuttgartera txangoa
egin, Mercedes Benz museoa
bisitatu, Hildelberg hiria ezagu-
tu eta Dachauko kontzentrazio
eremua ikusi ahal izan dute.

Alemaniarrak Eibarren bihar
Elkartrukeak bihar biziko du

bigarren zatia, izan ere, ale-
maniarrak etorriko dira Eiba-
rrera eta hemen izango ditugu
apirilaren 3a arte. Institutuko-
en berbetan, “ekintza pedago-
giko eta kultural anitzez horni-
turiko egitaraua prestatu du-
gu”. Bihar bertan, Kezka dan-
tza taldearen laguntzarekin
harrera egingo zaie eta jasoko
dien familiak ezagutzeko au-
kera izango dute luntxa egiten
den bitartean.

Domekan egun librea eduki
ostean, astelehenean insitutu-

ko ikasleek euskararen gaur
eguneko errealitatea eta histo-
rian zehar izandako bilakaera-
ren berri emango diete. Ondo-
ren, esku pilotan aritu, eta Le-
keitio eta Urdaibai ezagutzeko
aukera izango dute.

Hurrengo egunetan ere
hainbat txango egingo dituz-
te. Martitzenean Bilbora joan-
go dira (Guggenheim museoa
bisitatzeko), eguaztenean
Ekaineko kobazuloetara eta
eguenean Donostiara. Azke-
nengo egunean, apirilaren
3an, bazkaria egingo dute
institutuan.

Eibar-Alemania: elkartruke harrema

...eta kitto!  09/III/27
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Bigarren urtez, Ignazio
Zuloaga Institutuko
ikasleak Alemanian

izan dira elkartrukean.
Balyngen Gymnasiun-ek

institutuko ikasleak
hartu zituen duela pare
bat aste eta oraingoan
alemaniarrei tokatzen

zaie bidaiatzea. 

Alemaniako eta Eibarko ikasleek egindako bisitetako bat Dachauko kontzentrazio eremura izan zen.
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AMSTEL SURFILM FESTIBAL 7 (EKAINA-
REN 10ETIK 14RA DONOSTIAN) jaialdia-
ren barruan egiten den laburmetraien lehia-
ketan parte hartzeko epea zabalik dago
maiatzaren 16ra arte. Aurten, berritasun mo-
duan, parte-hartzaileen filmak jaialdiaren
Daylimotion eta Youtubeko kanal ofizialetan
jarriko dituzte.
Jaialdiak irauten duen lau egunetan zehar,
filmeak proiektatzeaz gain, ingurumenaren
gainean hainbat ekintza egingo dira hori
zaintzeko helburuarekin, eta Gastezsena
aretoan jai giroa egongo da. Informazio
gehiagorako www.surfilmfestibal.com web-
gunera jo.

RAMON BAREAREN GIDARITZAPEAN Howard Zinnek idatzitako ‘Emma’
antzezlana estreinatu zen martxoaren 12an Bilboko Arriaga antzokian. Em-
ma Goldman anarkistaren bizitza batzen du lan honek, gizarte justuago ba-
ten eta emakumeen eskubideen alde egin zuen emakumearen bizitza. Ba-
rearen esanetara Toni Acosta, Karra Elejalde, Aitor Mazo, Gurutze Beitia,
Irene Blau, Enriqueta Vega, Mikel Losada eta Gabriel Ocina ari dira. “Ame-
rikako emakume arriskutsuena” bezala deskribatu zuen FBI-ko zuzendariak
Emma Goldman.

`Emma´ antzezlana estreinatu berria da

Tinieblas  Gonzálezek luzemetraietara jauzia egin du

Surfilm Festival 7an parte hartzeko epea zabalik

‘ALMA SIN DUEÑO’ (ASD) LANAREKIN
EGIN DU JAUZI Tinieblas Gonzalez zine-
magileak luzemetraiera. Zinta ingelesez
grabatu du Gonzalezek, horrela nazioarte-
an oihartzun handiagoa izango duelakoan.
Deance A. Wyatt, Doug Haley eta Francia
Raisa dira filmeko aktoreetariko batzuk.
ASD zintak gazteentzako beldurrezko isto-
rio bat kontatzen du. Filmearen zatirik han-
diena Bilbon grabatu du Ti-
nieblas Gonzalezek, baina
Madril, Lleida eta Gasteizen
ere egon dira lanean.
Muntaia lanetan dihardu
orain Gonzalez, baina abuztu
edo irailerako filmea amai-
tzea espero du. “Zinta komer-
tziala, azkarra, ezustekoduna
eta dibertigarria” bezala defi-
nitu du Tinieblasek ASD.

Eszenategitik aldenduz

KOLABORAZIOA
Sardo Irisarriren

Beno, Antzerki Jardunaldien ekuatorea pasatu
dugu eta momentu ona izan daiteke balorazio
bat egiteko. Kasu honetan balorazioa aktore
baten ikuspuntutik egiten da, beraz, jarrai
dezala ikuskizunak. Antzerkia emateko behar
diren elementu guztiak ditugu Eibarren:
antzerkia bera, programazioa, publikoa,
zuzendariak, teknikoak eta aktoreak. Hala ere,
gogoratu behar da antzerkia egoteko publikoa
eta aktoreak direla behar-beharrezkoak soilik,
euren faltarekin bakarrik ezin da egin
ekitaldirik. Horrela, esan behar dut Eibarren,
Antzerki Jardunaldien antolatzaileei esker,
32 urte hauetan lortu dugun gauza
baliotsuena PUBLIKOA dela. Publiko zintzoa,
ongi hezia, adeitsua eta, esatera ausartuko
naiz, beroa. Askotan izan naiz alde bietan,
eszenatoki gainean eta jesarlekuetan, kasu
bietan han eserita zeudenek arnasten zutena
arnasten, eta beste askotan, aktore
ezberdinekin Eibarko publikoaren gaineko
iritziak elkarbanatzeko aukera izan dut.
Esan ahal dudana da hemendik pasatu diren
profesionalen errespetua lortu duela.
Eta hau aipatzen dut, publikoak jakin behar
duelako eurak egon ezean ez zela antzerkirik
egongo eta, batzutan, ikusi dutenagatik harro
egoteaz gain, egintza horren zati bat izan
direlako egon behar direla harro.
Elkarkidetasun jolas hau euren eskura
bakarrik dago. Denbora egongo da gure
buruari hori hobeagoa izan daitekeen
galdetzeko.

ZINEA

ANTZERKIA
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ZAPATUAN IPURUAN JOKA-
TUTAKO NAZIOARTEKO ema-
kumezkoen judo torneoaren
XIV. edizioan, Natalia de Diosek
seniorretan eta Nekane Muguru-
zak kadeteetan urrezko domina
eskuratu zituzten. Kalamuako
ordezkariekin batera, Portugal,
Frantzia, Madril, Aragoi, Kanta-
bria, Errioxa eta Gipuzkoako
hainbat judoka izan ziren.

Bihar jiu-jitsuko talde batek
Errioxan hartuko du parte, Ma-
drilen apirilean jokatuko diren
estatuko finaletan parte hartu-
ko duen selekzioa osatzeko.
Domekan, bestalde, 23 urtetik
azpikoen sektore fasea jokatu-

ko da Zaragozan eta Natalia de
Diosek parte hartuko du.

CAI BM ARAGON HARTUKO
DU ARRATEK BIHAR ARRA-
TSALDEAN, 17.45etatik aurre-
ra, final laurdenetako joaneko
partiduan. Hori dela-eta, Kluba-
ren Eguna izendatu du neurketa
Arrateren zuzendaritzak eta
bazkide guztiak sarrera hartu
beharko dute klubaren bulegoe-
tan, 10 euroko prezioan; hori
egin ezean, txarteldegian jaso-
tzerako orduan bazkide ez dire-
nen prezio berean jaso beharko
dute. Klubean sarrerak jasotze-
ko azken aukerak gaur 20.00ak

arte eta bihar, goizeko 10.30eta-
tik 12.30ak arte, izango dira.

Zaragozako taldea Arrateren
aurretik doa Asobal Ligan eta,
faborito argirik ez badago ere,
apustuetan eibartarrei baino
aukera gehiago ematen diote.
Aurreko kanporaketetan, Ser-
biako Kolubara eta Danimarka-
ko Aarhus kaleratu ditu Eibarko
taldeak. Bestalde, herenegun
Valladoliden jokatutako Asobal
Ligako partiduan maila ona
eman zuten eibartarrek, azke-
nean 31-29 galdu arren.

EHF Kopako final laurdenetako 
partidua Arraterentzat

TALDE ZAILA IZANGO DU
AURKARI Eibar KEk domeka
arratsaldean, 18.00etan hasi-
ta, Ipuruan jokatuko den nor-
gehiagokan. 1. mailara igotze-
ko lehian sartuta dagoen Ma-
drilgo taldeak ez du erraztasu-
niik emango, baina Eibarrek
behar-beharrezkoak ditu joko-
an izango diren hiru puntuak
jaitsiera postutik irteteko. Josu

Uribe entrenatzatile berriak ba-
ja ugari ditu taldean, batez ere
aurreko postuetan, eta zuzen-
daritza taldeak azken aurrelari
bat fitxatzeko ahaleginean ja-
rraitzen du.

Giroa prestatzen
Neurketa garrantzitsu horre-

tarako giroa prestatzeko, Esko-
zia La Brava peñakoek txosna

ipiniko dute domeka
eguerdian Untzagako
jubilatu etxearen on-
doan. Pintxoak eta
edariak izango dira
eta Eibarko kamiseta,
bufanda edota beste
ezaugarriekin kontsu-
mitzera doanak parti-
durako sarrera bat ja-
soko du. 

Eibar-Rayo, aurrera egiteko 
norgehiagoka Ipuruan

Urrezko domina bi Kalamuakoentzat
Eibarko torneoan

ASTEBURUAN MURTZIAN JOKATUTAKO gutxitu fisikoendako
Espainiako igeriketako txapelketa absolutuan, Ander Romarate 14
urteko eibartarrak duen maila erakutsi zuen beste behin eta, Eus-
kadiko selekzioa ordezkatuz, bizkar erako 50 metrokoan nagusitu
zen, azpitxapeldun geratuz 400 metro libreetan.

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

Natalia de Dios judoka.

Romarate 
berriro ere 
podiumean
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- Aurrez espero zenuenare-
kin egin duzu topo?

Ezagutzen nuen etxea barru-
tik; hori bai, ez da gauza bera
presidentea izan edo presiden-
te-ordea eta perspektiba aldatu
zait orain. Eibar Foball Taldeak
bere nortasuna badu ere, foba-
llaren legeak direnak dira. Tal-
deak badu potentzialik 2. A mai-
lan jarraitzeko, emaitzak espero
genuenak baino okerragoak
badira ere. Kargua hartu nue-
nean jaitsiera postuetan geun-
den eta hor jarraitzen dugu, bo-
rrokan sartuta.
- Zeozer sumatuko zenuen
arren, zer moduz jasaten du-
zu komunikabiden presioa?

Bi aldaketa kontu daude. Ba-
ta, presidentea naizen aldetik,
Eibar arrakastatsu bihurtu du-
ten balio sendoekin jarraituta
ere, karguari nire estiloa eman-
go diodana, pertsona bakoitzak
bere nortasuna baitauka. Biga-
rrena komunikabideekin doa lo-
tuta; arlo horretan erreferente
bihurtzen zara. Eta hor bai iga-
rri dudala kale mailako presioa.
Jende gehiena errespetuz ba-
datorkizu ere, badago inongo
bertigo barik zuzentzen zaizu-
na, familiarekin zaudenean
zein aurrelarirekin jokatu behar
duzun esaten dizuna. Egonda
nago kalean García Macua
Athletic-eko presidentearekin

eta beste errespetu bat ikusi
nuen zaletuen aldetik.
- Ondo tratatzen dute Eibar KE
inguruko komunikabideek?

Komunikabideen arabera. As-
kotan geratu naiz Errauskiñe
edo anai pobrearen sentsazioa-
rekin. Adibidez, ETBko astebu-
ruetako kirol programetan ezi-
nezko misioa bihurtzen da Eiba-
rrek lortutako golen errepikape-
na ikustea. Cordoban jokatutako
partiduaren ostean, esaterako,
Arruabarrenaren eskumuturra-
rena bihurtu zuten berri bakarra.
Merezi duguna baino jaramon
gutxiago egiten digute askotan.
- Pouso aldatzearena une
egokienean hartutako neu-
rria izan da?

Erabaki guztiek dute arrisku
puntu hori. Etxe barrukoa eta
kanpokoa hartu behar dituzu
kontuan, aldageletako barne
mundua zein hortik kaleratzen
dena... eta zulotik irten ezinda
jarraitzen dugula konturatzen
zara. Neurria gogorra bada ere,
hartu beharrekoa dela barnera-
tzen duzu eta aurrera jo, harre-
man pertsonalak oso onak izan
arren. Horrek ere bidea erraz-
ten du; aldi berean, Eibarrek
konfiantza ematen du eta pa-
zientziarekin jokatzen.
- Erabakiak hartu behar iza-
tea da zure karguak duen al-
derik gogorrena?

Ez du zertan horrela izan,
horretarako gaude-eta. Egune-
ro eta edozein arlotan guztiok
egin behar duguna da. Gogo-
rrena foballak duen berezitasu-
na da: lan mordoa egin deza-
kezu, dedikazio ikaragarriaz,
baina hori kirol emaitzen ara-
bera neurtuko da. Primerako
kudeaketa egin arren, baloia ez
bada sartzen... arazoak handi-
tu baino ez dira egingo.
- Kudeaketarena aipatzen du-
zunez, derrigorrezkoa zaio
Eibar KEri 2. A- n jarraitzea?

2. A mailan jarraitzea mirari
txikitzat joko nuke, urtero errepi-
katzen den miraritzat. Behin eta
berriro, David Goliathen aurka-
koa errepikatzen denean. 2. B-
ko talde gehienek gurea baino
hiri handiagoa ordezkatzen du-
te, askoz aurrekontu handiagoa
dute. Eta urte bakoitzean maila-
ri eusteaz lortzen dugunak go-
zatzeko motiboa dakarkigu. 2. B
mailara jaitsita, ezingo genioke
gaur egungo egiturari eutsi eta,
orain dela urte bi eman zen an-
tzerako koiunturan, igo egin be-
harko ginateke lehenbailehen.
2. B mailan aurrekontuak gaur
dugunaren erdia baino txikiagoa
izan beharko luke.
- Presidente tipo kontsidera-
tzen zara? Zertan desberdina?

Estatu mailan daudenekin,
behintzat, ez. Hasteko, gazteena

izango naiz 1. eta 2. A mailakoak
kontuan hartuz. Nire formazioa
ere, gehienekin alderatuz, beste-
lakoa delakoan nago. Eibar KEn
gauzak egiteko beste modu bat
eskaintzen dugu, seriotasunez
dihardugu.
- Zein harreman mota duzu
beste presidenteekin?

Lehendik ezagutzen ditut, ez
da azken boladan eman den
zeozer. Eta bai, 2. A mailako
gehienak eta 1. mailako asko
ere ezagutzen ditut. Euskal He-
rritik kanpo oso estimatua izan
da beti Eibar Foball Taldeko
presidentea. Eta taldea bera.
- Euskal Herrian ez, ala?

Esaten da, bada, inor ez dela
profeta bere etxean; antzerako
zeozer badago. Orain Realak
eta Alavesek bizi duten egoe-
ran, gu halako oztopo modukoa
gara. Zentralismo indartsua da-
go tartean.
- Hiru talde nagusienak (2.
eta 3. mailakoak eta nesken
nazional mailakoa) mailari
eusteko arazoekin? Bateren
batek maila galdu dezake?

Gauden mailatan jardunda,
gureak moduko taldeak arazoe-
kin ibiltzea normala da. Horrela-
koetatik bizirik irtetea da erron-
ka eta hirurek helburua lortuko
dutelakoan da nago.
- Emakumezkoen foballa nahi-
koa zaintzen da Eibarren?

“Hortzak estutu 
eta hamairu aste 
hauetan gaur 
egungo egoerari
buelta emango diogu”

AALLEEXX AARRAANNZZAABBAALL, Eibar KEko presidentea:

Ez du une erraza aukeratu Alex Aranzabal Eibar 
KEko presidente berriak taldearen ardura hartzeko.
Itxaropentsu ikusi dugu denboraldiaren amaierari
begira eta jokalari, tekniko eta zaletuengan duen
fedeak izandako buruhausteak arintzen dizkio.

KIROLAK24

Alex Aranzabal Jaime Barriusorekin, azken honek kargua laga zuenean. / FELIX MORQUECHO
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Orohar, mutilena askoz erro-

tuago dago gizartean eta orain-
dik badira aldeak. Baina saia-
tzen gara nesken foballa ere
mimatzen eta gero eta garrantzi
handiagoa doala hartzen esan-
go nuke. Beste edozein kirole-
tan moduan, prozesu baten ba-
rruan ikusi behar dugu. 
- Eskualdeko eta Eibarko tal-
de batzuek haren alde egin
ez zutela, Gipuzkoako Fede-
raziorako hauteskundeak
Jaime Barriusok galdu eta
gero, zein harreman duzue
herriko beste taldeekin?

Guztiekin harreman normala
izaten ahalegintzen gara. Eibar
KEk Deba bailara osoko lider-
goa du, hau da, ehun mila biz-
tanletik gorako esparru horreta-
ko pautak markatu behar ditugu
eta, politika moduan, herri ho-
rietako taldeen arteko elkarlana
da bultzatzen duguna. Hori bai,
ezberdintasunak nabaritu ziren
hauteskunde horietan eta ho-
riek konpontze bidean jarri be-
har dira, beti ere alde bietako
aldeko jarrerarekin.
- Realarekin zubi batzuk
apurtu dira, Gipuzkoako fo-
ballean eztabaida ugari... Ze-
lan ikusten duzu egoera?

Realaren egonkortasun ezak
lurrikara sortu du eta aurretik

ere zeuden arazoak puztutzera
eraman ditu. Astindu horrek ez
du foballaren egoera lasaitu eta,
egoera normalizatzeko, Reala-
ren bideragarritasunak lehenta-
suna izan behar du. Gu biktima
besterik ez gara. Gipuzkoa mai-
lan, bestalde, planteamendu bi
daude eta zauriak osatu eta
egoera bideratu beharrean aur-
kitzen gara. 
- Krisia dago euskal foballe-
an? Arlo ekonomikoan baino,
kirol arlokoa ez da handiagoa?

Eibar KEk, behintzat, ez du
krisi ekonomikorik; talde sen-
doa da arlo horretan. Kirol arlo-
an bai nabaritu daitekeela zuk
diozun antzerakoa: gero eta jo-
kalari gutxiago selekzioan, eus-
kal atezainen tradizioa aspaldi-
tik galduta...
- Eibarko harrobiak ematen
al du emaitzik?

Artetxeren kasua errepika-
tzea ez dago erraz, punta-pun-
tako jokalariak gazte joaten bai-
tira Eibartik. Hor ditugu Susaeta
Athletic-en, Albistegi Realean...
Hemen ere aipatu dugun krisia
dago: populazio txikiagoa... az-
ken finean estatistika hutsa da. 
- Horrek ere dakar gero eta jo-
kalari euskaldun gutxiago iza-
tea taldean?

Bai. Horregatik bihurtu da

gero eta normalagoa Eibar Fo-
ball Taldean jardundakoak 1.
mailan jokatzen ikustea: Silva,
Llorente, Iraizoz, Moisés, Kike
Mateo... Lehiakortasunaren on-
dorioa da hori guztia. Maila as-
ko igo da eta behartuta ikusi du-
gu gure burua estatu osoko jo-
kalariak hartzera; bestela ere,
nahiko oztopoa da, gure ka-
suan, jokalariak 2. B mailatik
hartzea, besteek goiko maileta-
tik hartzen dituztenean.
- Zelan ikusten duzu Eibarko
zalegoa? Gehiago eskatu da-
kioke?

Badago nukleo gogor bat,
oso leiala dena: negua izan,
elurra egin... Ipuruan izango

duzuna. Eskertzekoa da euren
jarrera. Peñak ere fidelak dira
oso. Zaletuen kopurua ez da
handia izango, baina Ipuruara
doazen bi mila lagunak gure al-
txorra dira eta, entxufatuta ba-
daude, taldea horretaz bereha-
la ohartzen da. Aipatzekoa ere
bada partidu guztietan, edonon
dela ere, eibartarrak han ikusi-
ko dituzula.
- Etorkizun hurbilarekin bel-
durtuta?

Ez dago halakorik. Hamairu
aste geratzen zaizkigu denbo-
raldi amaierarako eta, asko su-
fritu arren, irtengo dugu zulotik.
Hortzak estutu eta borrokatu
egin behar dugu.

Diputazioarekin sinatutako azken akordioaren irudia. / EKHI BELAR

Ifar-kale, 4  -  EIBAR
943 20 82 78

San Ignacio, 1 B  -  DURANGO
94 681 91 75

etxeko apainketa
LIKIDAZIO

OSOA
jubilazioarengatik

%20

%70%50

%30
DESKONTUAK
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EIBAR HIERROS ANETXE
RUGBI TALDEAK mailaz igo-
tzeko aurrerapauso handia
eman zuen joan den domekan
Murtziak UCAM taldeari 22-36
irabazi ostean. Igoera faseko
lehen kanporaketa honetan,
beraz, aurretik jarri dira eibar-
tarrak eta abantaila hori apro-
betxatu nahi dute domekan
Unben 12.00etan murtziarren
aurka itzuliko neurketan. Mur-
tziatik 14 puntuko aldea ekarri
zuten armaginek, baina talde
arriskutsua da UCAM etxetik

kanpo. Hala ere, konfidantza
askorekin daude Hierros Ane-
txeko jokalariak eta, gainera,
publikoaren beroa jasoko dute
Unben.

Bazkide kanpaina
Eibar Rugbi Taldeak bazkide

kanpainaren arrakasta azpima-
rratzen du mezu baten bitartez.
Gogoratzen dute kanpaina
martxan dela eta bazkide egite-
ko Toribio Etxebarriako La Cai-
xatik pasa eta bertan ematen
dituztela argibide guztiak.

KLUB DEPORTIBOKO TAL-
DE BIEK GIPUZKOAKO TXA-
PELKETA eskuratu zuten aste-
buruan. Gorengoen mailako tal-
deak nahikoa zuen puntu bat lor-
tzea txapelketa eskuratzeko, be-
raz, nahiz eta partida galdu, Ha-
ritz Garrok, Diego Olmok, Julen
Garrok eta Jon Aranak Gipuzko-
ako txapela lortu zuten.

Bigarren mailako taldeak,
bestetik, berdinketa lortzeare-
kin nahikoa zuen txapelketa
eskuratzeko. Hala ere, garai-
pena lortu eta Manuel Lopez,
Mikel Larreategi, Emilio Freire
eta Edu Olabek euren beste
taldekideen lorpen bera esku-
ratu zuten. Denboraldi ezinho-
bea burutu dute talde biek.

Gipuzkoako xake txapeldunak

ARABAKO ZAMBRANAN JOKATU ZEN zapatuan Diana elkarte-
ko ehiza txapelketa. Bertan 23 ehiztarik hartu zuten parte eta mai-
la altuan jardun zuten gehienek. 70 eper askatu ziren eta lehiake-
tan 73 eper eta faisan bat ehizatu ziren. Enrike Isasi izan zen  se-
nior mailako irabazlea, zazpi eperrekin, eta kopuru bera eskuratu
zuen Alberto Vicok; seirekin sailkatu ziren jarraian J. Fernández eta
J.I. Gisasola. Nagusietan mailan ere beste Isasitar bat izan zen ga-
raile -J.M. Isasi-, hiru eperrekin, Manzisidorren aurretik.

Hierros Anetxe mailaz igotzeko lehian
domeka eguerdian Unben

TXIRRINDULARITZA DEN-
BORALDIA MARTXAN DA ja-
da Eibarren. Orain dela aste bi
Udaberri Txapelketa egin zen
eta Bruesa taldeko Unai Daboz
izan zen garailea. Joan den as-
teburuan, bestetik, Abascal Me-
moriala egin zen eta AMPO-ko
Iñaki Aldanondo izan zen azka-
rrena. Berarekin batera Xabier
Peñagarikano (Azetxe Inmobi-
liaria) iritsi zen helmugara, bai-
na Aldanondo bizkorragoa izan
zen esprinean. Pelotoia 27 se-
gundotara iritsi zen eta Sumo-
fic-eko Mikel Aristi izan zen eu-
retariko azkarrena.

Deporreko gizonezko txirrin-
dulariak ere martxan daude. Za-

patuan, adibidez, Laukizen pe-
lotoiarekin batera iritsi ziren hel-
mugara Debabarrenako Ursua,
Alonso, Arrate, Ruiz eta Murgia.
Domekan, bestetik, Asier Pena-
bad izan zen Lizarran Debaba-
rreneko lehen sailkatua irabaz-
learengandik 7 minutura.

Tourrerako gonbidapena
Emakumezkoen Debabarre-

na-Kirolgi taldeak, bestetik,
Grande Boucle Feminine Inter-
nationalen, emakumezkoen
Frantziako Tourra bezala eza-
guntzen dena, parte hartzeko
gonbidapena jaso du. Laster-
keta ekainaren 17tik 21era
egingo da.

Aldanondo garaile Abascal-ean

Mailaz igo eta txapeldun izan diren talde bietako ordezkariak

Murtzian maila polita eskaini zuten Isasaren mutilak eta partidua irabazi. / SILBIA HERNANDEZ

BIHAR ARRATSALDEAN SAN PEDRON JOKATUKO den tiral-
diarekin hasiko da Gipuzkoako hiru txirlo bola txapelketaren 40. edi-
zioa. Biharko jardunaldiaren ondoren, beste zortzi zapatuk hartuko
dute lekukoa, honako egutegiarekin: Soraluzeko Esozia (apirilak 4),
Eibarko Asola Berri (apirilak 18), Elgoibarko San Roke (apirilak 25),
Elgeta (maiatzak 9), Soraluzeko San Andres (maiatzak 16), Elgoi-
barko San Miguel (maiatzak 23), Azkoitiko Floreaga (maiatzak 30)
eta Debako Lastur (ekainak 6). Txapelketako jardunaldiak, urtero
lez, arratsaldeko 17.00etan hasiko dira. 

Gipuzkoako hiru txirlo bola txapelketa

Diana elkarteko ehiza txapelketa



27

...eta kitto!  09/III/27
672 zkia.

XXXII. ANTZERKI
JARDUNALDIAK

“Haritzaren azalera zehatza” 30ean, 20.30etan Coliseoan
KKUUKKUUBBIILLTTXXOO.. Bizkaia 
Egilea: AArrííssttiiddeess VVaarrggaass
Zuzendaria: Arístides Vargas
Antzezleak: Marifeli Etxeandia, Iurgi Etxebarria, Aritza Rodríguez
Fantasia, irudi eta ideiez betetako kontakizun honetan, bere mundu hurbila ezagu-
tu nahi duen neska gazte itsu baten gorabeherak kontatzen zaizkigu. Sentsazio ho-
riek barneratu eta gero, mailaz jaso eta bere barne mundua aberastu egiten du.

“Terapia” 2an, 20.30etan Coliseoan
MMAARRKKEELLIIÑÑEE.. Bizkaia 
Gidoia: MMaarrkkeelliiññee
Zuzendaritza: Markeliñe
Antzezleak: Aintzane Crujeiras, Itziar Rekalde, Fernando Barado
Lehenengo kale antzerki bezala aurkeztu zuten, gero hemen ikusiko dugun ber-
tsioa prestatzeko. Maitasunetik maitasun ezera salto egiten duen bikote baten isto-
rioa kontatzen digu, batetik bestera urrats txiki bat besterik ez dagoela erakutsiz.

“Calígula” 4an, 20.00etan Coliseoan
AASSOOCC.. CCUULLTT.. CCAARRIICCAATTOO DDEE TTOORRRREEJJÓÓNN DDEE VVEELLAASSCCOO.. Madril 
Egilea: AAllbbeerr CCaammuuss
Zuzendaria: Eduardo Gutiérrez
Antzezleak: David Alonso, Juan Antonio Díaz, Andrés Merchán
XX. mendeko antzerkigintzan garrantzi handiko testu baten aurrean gaude. Errea-
lismoz betetako muntaiak nabarmendu egiten ditu ideia sakon eta filosofiaz bete-
tako elkarrizketak. Boterea, desioa eta jaungoikoan bihurtzea jorratzen ditu.

“Lulú” 28an, 18.30etan eta 21.30etan Coliseoan
CCÍÍAA HHEECCHHOO EENN CCAASSAA.. Chile && TTHHÉÉAATTRREE DDEESS CCHHIIMMÈÈRREESS.. Frantzia
Egilea: AAnnaa HHaarrcchhaa CCoorrttééss
Zuzendaria: Jean-Marie Broucaret
Antzezlea: Viviana Souza Compagnoni
Protagonista gazte bakarti eta atsekabetua da, maitasunaren bila eta baita bere bi-
la ere dabilena. Eszenan berarentzat hain beharrezkoak diren etxetresna elektrikoz
inguratuta agertuko da, ikuslegoak ere kontalaria inguratzen duen bitartean.

“Y sin embargo te quiero” 31n eta 1ean, 20.30etan UNIn
TTAALLIIAA NNOOSS AAYYUUDDEE TTEEAATTRROO.. Madril 
Egilea: MMiigguueell MMuurriilllloo
Zuzendaria: Antonio Corencia
Antzezleak: Alejandra Torray, Angeles Martín
Testuak berreskuratzen du Gerra Zibilaren inguruko memoria historikoa, bereziki
azalduz gerra hartan sufrimendua jasan eta, hala eta guztiz, elkarbizitzen jarraitu
eta, ideologien gainetik, maitatzen jakin izan zituztenen bizitza, nahiko tragikoa.

“Encuentros” 3an, 20.30etan UNIn
CCÍÍAA LLAARREESSSSIISSTTEENNSS.. Bizkaia 
Egilea: IIññiiggoo EEiibbaarr
Zuzendaria: Nabar Zarraga
Antzezleak: Sandra Fdez. Agirre, Victor Palacio
Zabor meta baten azpian bizi diren bi eskaleen sentimenduetatik zehar egindako
bidaia kontatzen digun antzerki desberdin baten aurrean gaude. Gatazkaz beteta-
ko gizarte batean, euren barnea maila desberdineko guda-zelaia bihurtzen da.

EGITARAUAOtsailaren 28tik
martxoaren 4ra arte
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JUAN SAN MARTIN LIBURU-
TEGIAK MAD ABOUT SCIEN-
CE programari helduko dio api-
rilean. Programaren barruan
zientziarekin esperimentatzeko
tailerrak antolatu dira, ingele-
sez, Lehen Hezkuntzako 6.
mailako umeentzat. Tailerrak 5
zapatutan izango dira.

Helburuak anitzak dira, anto-
latzaileen berbetan: “Alde bate-
tik, umeen artean zientziaren
mundua ezagutaraztea era lu-
diko eta interaktiboan, alderdi
zientifikoa ahaztu barik, eta
gaiaren inguruan daukaten
ezagutza indartuz. Bestetik,
tailerrak ingelesez burutuko di-
renez, ingelesaren ezagutza
eskolako orduetatik kanpo in-
dartzea nahi da. Eta azkenik,

gazteek liburutegian dauden
informazio eta zientzia liburuak
ezagutu ditzatela nahi dugu”.

Saioak zapatuetan izango di-
ra, apirilaren 4tik maiatzaren
23ra bitartean, 18.00etan eta
izena emateko liburutegira jo
daiteke, martxoaren 31a baino
lehen. Lehenengo saioa apiri-
laren 4an izango da (Blandiblú
tailerra). Bigarren tailerra “Dis-
cover detection” izenekoa izan-
go da (apirilaren 18an. Maia-
tzaren 9an eta 16an, berriz,
Planets and Moons eta Living
in the Space tailerrak burutuko
dira, Astronomiaren Nazioarte-
ko Urtea dela aitzakiatzat har-
tuta. Programa maiatzaren
23an amaituko da, Celular City
tailerrarekin.

Ingelesezko zientzia tailer gehiago

- 30 urtetan umeentzako an-
tzerkia egin ostean, hel-
duentzako lehen antzezlana
egin du Kukubiltxok: Nagu-
situ egin da konpainia?

Pertsona nagusi asko dago
konpainian; ni gazteenetari-
koa naiz (barreak). Egia esan,
Aristides Vargas zuzendari ar-
gentinarrak proposatzen zigu-
na ezin zen planteatu beste
era batean. Hala ere, Kukubil-
txok umeentzako antzerkia
egiten ere jarraitzen du.
- Sortze prozesua berezia
izan da, ezta?

Nahiko bitxia. Vargas he-
men izan zen bitartean hain-
bat gauza landu genituen eta,
ondoren, hainbat etxerako lan
ipini zizkigun. Nortasuna pro-
posatu zigun sormenerako
abiapuntu bezala eta horren
bila ametsetara joan ginen.
Aristides Ekuadorrera joan
eta gu hemen geratu ginen,
nora jo ez genekiela! Hari bat
jarraitu genuen aktoreen arte-
an antzezlana sortzeko.
- Sortze-prozesu berezi horre-
kin emaitza berezia lortu da?

Berezia Aristides Vargas
da. Antzerkiaren gainean
duen ikuspuntuak lehen mo-
mentutik liluratu ninduen.
- Vargasi zuek landutakoa
ikustean gustatu zitzaion?

Denon arteko lana izan da.

Hilabete bitan testua osatu
genuen eta antzezlan guztia
zehaztu. Ekuadorrera joan gi-
nenean berarengana, egune-
ro testu bat ematen zigun.
Oraindik ez zegoen argi Saioa
(protagonista) nor izango zen
eta hiru neskek elkarrekin egi-
ten genuen lan. ‘Anai handia’
bezala, 15 egun egon ginela-
ko, bizitza sozialik gabe. Oso
potentea eta polita izan zen.
- Antzezlanean zu zara
Saioa. Nolakoa da bera?

Saioa itsua da; istorioak
kontatzen du nola Saioak be-
re identitatea ezagutu nahi
duen. Horretarako, metafora
bidez bere bidaia kontatzen
da, nola herritik hirira doan.
Hirira heltzean galdera asko
ditu eta pixkanaka hauen
erantzunak aurkitzen ditu.
- Orain arte nola hartu du
publikoak antzerki hau?

Askotan azpimarratu behar
izan dugu helduentzako an-
tzerkia dela, bestela jendea
beste ‘txip’ batekin dator,
beste gauza bat espero due-
lako Kukubiltxoren aldetik.
Jendea harrituta geratu da
antzezlanarekin. Gainera, ez
da bakarrik helduentzako an-
tzerkia egitea, baizik eta pan-
pinetatik kanpo aurpegia
ematea; beraz, jendearentzat
harritzekoa izan da.

“Helduentzako antzerkia
dela gogoratu behar dugu”

KKuukkuubbiillttxxoo,, 3300 uurrttee ttaauullaarreenn ggaaiinneeaann eeggoonn oosstteeaann,,
bbeerrrriittuu eeggiinn ddaa.. UUmmeeeennttzzaakkoo aannttzzeerrkkiiaarreekkiinn lloottuuttaakkoo
kkoonnppaaiinniiaa hhoonneekk aattee bbeerrrriiaa iirreekkii dduu eettaa hheelldduueennttzzaakkoo
aannttzzeerrkkiiaarreekkiinn ddaattoozz EEiibbaarrrreerraa.. ‘‘HHaarriittzzaarreenn aazzaalleerraa
zzeehhaattzzaa’’ aannttzzeezzllaannaa CCoolliisseeooaann eeggoonnggoo ddaa iikkuussggaaii
aasstteelleehheenneeaann 2200..3300eettaattiikk aauurrrreerraa..

AIORA SEDANO, AKTOREA:

DONOSTIAKO KUTXA BOULEVARD ARETOAN Jazinto Olabe
(1877-1957) margolari eibartarraren lanekin osatutako erakusketa
zabaldu berri dute. Apirilaren 19ra arte ikusgai izango den bilduma,
maila handi batean, margolariaren biloba Juan Ignazio Olabek
egindako ikerketa-lanaren emaitza da eta erakusketaren komisa-
rioa Mikel Lertxundi da.

Jazinto Olaberen lanaren 
erakusketa Donostian
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Toribio Etxebarria, 4

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 HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564

APIRILAREN 22AN IZANGO DA …ETA KITTO! Euskara
Elkarteak antolatutako sukaldaritza ikastaroa. Oraingoan
ere Jesus Artolazabal sukaldaria izango da irakaslea eta
parte-hartzaileek menestra egiten ikasiko dute. Izena ema-
teko …eta kitto!-ko bazkideek eta Berbetan mintzapraktika-
ko kideek egun bi izango dituzte: martxoak 30 eta 31. Eu-
rentzat doan izango da. Gainontzekoentzat izen-ematea
apirilaren 1etik 8ra izango da eta 5 euro ordaindu beharko
dute. Izena emateko deitu 943200918 telefonora.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK ANTOLA-
TZEN DITUEN udalekuetarako izena aurrez
emateko epea zabaldu dute. 7 eta 13 urte bitarte-
ko haurren kasuan, izena emateko epea apirila-
ren 3ra arte egongo da zabalik eta 14-17 urte bi-
tartekoek, berriz, apirilaren 21etik 29ra izango
dute izena emateko aukera. Ohikoari jarraituz,
eskaintza zabala aurki daiteke programari begira-
tuta. Informazio gehiagorako edo izena emateko
www.gipuzkoa.net/oporraldi helbidera jo daiteke
edo, bestela, 943445980 telefono zenbakira dei-

tu. Horrez gain, Eibarko Udaleko Gazte Informa-
zio Bulegoan ere horretarako aukera izango da
(Portalean, 1. solairuan, 943708435 telefonoan).

laburrak
UUNNII EENNCCOOUUNNTTEERR
Joan den martitzenean
eman zitzaion hasiera
UNI ENCOUNTER-aren
5. edizioari eta eguenera
arte (apirilak 2) egongo da
martxan. Teknologia
berrien inguruan Uni Eibar
- Ermuako Informatika
Sailak antolatzen dituen
jardunaldi informatikoak
dira UNI ENCOUNTER.
Ekitaldiak helburu tekniko
eta zabalkundezkoak ditu,
jolas-jarduerak albo batera
utzi gabe. Informatika
gaietako adituek
eskainitako hitzaldiez
gain, tailer praktikoak
eta sareko jokoen
txapelketak izaten dira.
Informazio gehiago
www.etakitto.com
webgunean.

OOLLIINNPPIIAADDAA
MMAATTEEMMAATTIIKKOOAAKK
Mogel Isasik Euskadiko
7. Olinpiada Matematikoan
hartuko du parte aurten
ere, ohikoa den bezala.
Olinpiada Donostian
egingo da maiatzaren 9an
eta Mogel Isasiko Gorka
eta Xabier Zubeldiak
hartuko dute parte
txapelketaren 2. fasean.
Iazko edizioan, Teresa
Torrobak azkeneko fasera
arte pasatzea lortu zuen.

MMEERRKKAATTAARRIITTZZAA
LLOOGGOOTTIIPPOO LLEEHHIIAAKKEETTAA
Eibar Merkataritza Gune
Irekiak logotipo lehiaketa
jarri du martxan. Gaia
euskara Eibarko
merkataritzan da eta
honakoa da erabiliko den
leloa: Euskarak ere saltzen
du. Logotipoa euskarri
gogor baten gainean
aurkeztu behar da formatu
digitalean (300 pixel).
Lanak aurkezteko azken
eguna apirilaren 3a da
Pegoran. Saria 300 euroko
txekea izango da Eibar
Merkataritza Gune Irekiko
establezimenduetan
gastatzeko. Apirilaren
24ean jakingo da
irabazlearen izena.

Udalekuetan izena emateko
epea zabalik

...eta kitto!-ren sukaldaritza ikastaroa apirilean

GAUR ARRATSALDEAN KORRIKA TXIKIA
protagonista izan bada, Korrika 16rako presta-
tzen joatea komeni da, datorren asteburuan, api-
rilaren 4an ailegatuko baita Eibarrera, 22.15ak al-
dera. Ermutik dator eta Elgoibarrerako bidean ze-
harkatuko du gure herria Korrikak. Hala ere, az-
ken egunotan ekitaldi ugari garatzen dihardute
Korrika Kulturalaren barruan. Besteak beste, hila-
ren 15ean Eibar, Elgoibar eta Soraluzeko AEK

euskaltegiek antolatutako Karakate-Hirukurutze-
ta ibilaldi didaktikoan 40 bat lagun elkartu ziren
Karakateko tontorrean.

Eta hilaren 24an, berriz, Xabier Amuriza ber-
tsolari eta idazlearen bisita izan zuten AEK eus-
kaltegian, IRALEko irakasleekin osatutako talde-
ari hitzaldia emateko. Amurizak Interneten jarri du
bere azken liburua, Orain ezin naiz hil, Joan ziren
zikloaren bigarren alea; bertan, bere haurtzaroan
oinarritutako fikzioa eratu du.

Dena prest Korrika 16rako
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ORAIN DELA EGUN BATZUK IÑAKI MENDIZABAL IDAZLEA
Azitaingo La Salle ikastetxean izan zen Idazleak Eskolan ekimena-
ren barruan. Idazlea Pellot eta enperadorearen bahiketa abentura
liburuari buruz egin zuen berba 3.DBHko ikasleekin. Horrez gain,
euskal piraten gainean jardun zuen eta ikasleak gustura entzun zi-
tuzten bere azalpenak. Solasaldia euskara sustatzeko asmoz anto-
latzen diren saioen testuinguruan kokatu behar da eta aurtengo
Euskal Astearen egitarauaren barruan garatu zen.

TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN FEDE-
RAZIOAK haren Zuzendaritza Batzordeak azken
urtean egindako hausnarketaren emaitza aurkez-
tu zuen martitzenean, Euskaltzaindiaren Bilboko
egoitzan. Hausnarketokin batera, Topagunearen
erakunde irudi berritua eta Euskara Elkarteen
bazkide txartel bateratua ere aurkeztu zituzten
Jasone Mendizabal zuzendariak eta Iker Marti-
nez de Lagos idazkariak, eta Elgoibarko Izarra
euskara elkarteko ordezkari Imanol Larrañaga
izan zuten lagun. Besteak beste, garai berriari
irudi berrituarekin helduko diotela azaldu zuen
Topaguneko idazkariak. Horrekin batera Topaki-
de txartela, Euskara Elkarteen bazkide txartela
aurkeztu zuten. Aspaldiko helburuari erantzunez,
bazkide txartel bateratua prestatu da azken hila-
beteetan eta 21 Euskara Elkarteetako 11.000

bazkidek (tartean …eta kitto!koak) izango dute
apirilaren bukaeratik aurrera. Txartelak hiru hel-
buru nagusi dituela azpimarratu zuten: tokian to-
kiko Euskara Elkarteen bazkideak mugimendu
zabal bateko kide direla ikustaraztea, Euskara El-
karteen arteko jardun koordinatua bultzatzea eta
Euskara Elkarteen Mugimenduaren jardueraren
bolumena erakustea. Txartelaren jabeek, inguru-
ko Euskara Elkarteen jardueretan abantailak lor-
tu ahal izango dituzte maiatzetik aurrera, beraz,
eta etorkizunean txartelari bestelako erabilgarri-
tasunak ere emango zaizkiola azaldu zuten.

Badator Topakide txartela

EUSKARAREN

TXOKOA

`̀HHEERRRRIIAA´́ EEUUSSKKAARRAAZZKKOO AASS--
TTEEKKAARRIIAARREENN 33..000000 ZZEENNBBAA--
KKIIAA AATTEERRAA ZZEENN AATTZZOO.. Ipar
Euskal Herriko aldizkari hori
65 urtez sartu da astero-astero
milaka sukaldetan, euskarazko
berriak emateko. Datorren ur-
tean formatu berria hartuko du
eta hamasei orrialdekoa izan-
go da. 1944an sortutako aste-
karia berriketari sare sendo ba-
tek osatzen du eta gaur egun
berrogei bat kolaboratzaile di-
tu. Ez du webgunerik, baina sa-
rean irakur daiteke Herria, Eus-
kosare-ren gunean. 3.000. zen-
bakira heldu arren, astekari ho-
ri ez da 3.000garrena izango;
errealitatean, 3.285 zenbaki
atera baititu Herriak. 1950ean
berriz ere lehen zenbakitik
abiatu ziren, horrekin batera
lan egiteko molde berria ezarri
zuten-eta. 180.000 euroko au-
rrekontua dute eta horren erdia
harpidedunengatik dator. Le-
gezko abisuak argitaratzeak
30.000 euroko diru sarrera
ziurtatzen die eta publizitatetik
5.000 euro jasotzen dute.

Iñaki Mendizabal La Sallen

Gazteagoa nintzela
saiatu zen Aita ondo
azaltzen garrantzi

handiko kontua zela lagun onak
aurkitzearena. Berak irakatsi
zidan harrokeria
eta handikeriatan sartzen diren
haiengandik alde egiten
eta egun batean etsai
eta hurrengoan lagun bihurtzen
diren horiengana hurbiltzea
ere ez dela komenigarria.
Ez zirudien kontu erraza.
Urte haietan egin behar nuen
nik aurrera eta, nire kabuz
gainera, gizarte konplexu
honetan lekutxo bat aurkitu.
Kontrolatu ezin duzun joko
handi batean zaude sartuta
eta ez da komeni askotan
hankatrabatzea. Guraso
guztiak bezala, arduratuta
omen zebilen aita kontu
honekin. Gertu dituzun lagun
horiek lagundu behar dizute
zeure nahiak asetzen edota
helburuak betetzen baina ezin
zaituzte behartu, inolaz ere,
egin nahi ez duzuna egitera.
Ezin zara egon besteen
menpean eta errespetatu behar
dituzte zure erabakiak, nahiz
eta zenbaitetan gustukoak ez
izan. Horrela azpimarratu zidan
behin baino gehiagotan Aitak
eta asko eskertzen diot
irakatsitako guztia. Nerabeak,
askotan, ez dio kasu handirik
egin nahi nagusiak esaten duen
guztiari, baina poliki-poliki
hartzen du entzundakoaren
garrantzia. Oraindik ere asko
ari naiz ikasten. Hori bai,
aurreko hauteskundeen
emaitzak eta ondorengo
elkarrizketak ikusita argi
dago talde politikoek ez dutela
gurasorik.

Talde politikoek 
ez dute gurasorik

Jorge
Beorlegi
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- Josefa Larrañaga Lete. 94 urte. 2009-III-11.
- Yolanda Cerdeiras Vilas. 75 urte. 2009-III-12.
- Mercedes Garate Osoro. 70 urte. 2009-III-13.
- Odiel Denorme Withouck. 88 urte. 2009-III-13.
- Fernando Santas Pato. 97 urte. 2009-III-16.
- Benigno Uriguen Aranzabal. 91 urte. 2009-III-16.
- Juan Ignacio Baroja Lizundia. 86 urte. 2009-III-16.
- Jose Luis Ayllón. 77 urte. 2009-III-17.
- Javier Aristregi Aldasoro. 55 urte. 2009-III-17.
- Felicidad Huete Villalba. 84 urte. 2009-III-18.
- Marina Mujika Ibarluzea. 88 urte. 2009-III-20.
- Mª Luisa Oiarzabal Osa. 70 urte. 2009-III-20.
- Mª Nieves Copo Melón. 94 urte. 2009-III-20.
- Pilar Alberdi Lizarralde. 85 urte. 2009-III-22.
- Carlos Zabala Astarloa. 88 urte. 2009-III-23.
- Jesus Ansotegi Barruetabeña. 67 urte. 2009-III-23.

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.

2 5 9 3
1 5
3 7 9 8

6 7 9
5 4 1

5 7
1 5 2 6

8 6 9 1 5
6 5 8 9 AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Mounir Bella. 2009-III-2.
-  Irati Andrado Montaño. 2009-III-8.
-  Andrea Castaño Castillo. 2009-III-10.
-  Maider Iglesias Correa. 2009-III-11.
-  Endaitz Rodríguez Rodrigues. 2009-III-13.
-  Diego Arizaga Ferreras. 2009-III-14.
-  Oihane Arizmendiarrieta Montero. 2009-III-17.
-  Kepa Méndez Labado. 2009-III-18.
-  Patxi Mazkiaran Osinalde. 2009-III-21.
-  Maialen Keer Elgezua. 2009-III-21.

S
U

D
O

K
U

A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, ARIANE, 
19xan zure bigarren 
urtebetetzia izan zalako. 
Muxu haundi bat 
famelixaren partez.Zorionak, MARKEL (23an, hamar

urte) eta OIHANE (26xan, bost)
egin zenittuen-eta. Famelixaren
partez.

Zorionak, ANDER 
Egurrola, gaur hamar
urte egin dozuz-eta. 
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, MARKEL, 
hillaren 17xan urtia 
bete dozulako. 
Etxekuen partez.

Zorionak, JULEN
Zubizarreta, hillaren
30ian bost urte beteko
dozuz-eta. Muxu pilla,
aitxitxa, amama eta, 
batez be, Naiaren partez.

Zorionak, AINARA
Arizaga Vega, 24an 
urte bi bete 
zenittuan-eta. Amama 
eta aittittaren partez.

Zorionak,UNAX, 
hillaren 20xan lau urte
egin zenittualako. 
Aitatxo, amatxo 
eta Jokinen partez.

Zorionak, NORA, 
martitzenian urtia egin
zenduan-eta. Muxu
haundi bat guraso
eta Ikerren partez.

Phillipe eta bere emaztea, Julie, Frantziako
hegoaldean bizi dira. Juliek depresio handia duela

eta, lana aldatzeko eskaera egiten du Phillipek.
Frantziako Rivierara bialtzea eskatu du baina 

iparraldera bidaliko dute, nahi ez zuen lekura…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa
“Bienvenidos 

al norte”
ZZuuzzeennddaarriiaa::
DDaannyy BBoooonn
AAkkttoorreeaakk::

KKaadd MMeerraadd,, DDaannyy BBoooonn,, 
ZZooéé FFéélliixx,, AAnnnnee MMaarriivviinn……

untzaga

Maria Bogota inguruan bizi da, herri txiki batean. 
Ordura arteko lanarekin aspertuta, enpresa laga 
egingo du. Ezagun batek 5.000 dolar eskainiko 
dizkio AEBra joateagatik, droga pasatzearen 
trukean. Lucyk lagunduta hasiko du bidaia…

“María llena
eres de gracia”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
JJoosshhuuaa MMaarrssttoonn
AAkkttoorreeaakk::
CCaattaalliinnaa SSaannddiinnoo,, YYeennnnyy PPaaoollaa VVeeggaa,,
GGuuiilliidd LLóóppeezz,, OOrrllaannddoo TToobbóónn……

coliseo
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 27
KKOONNTTZZEENNTTRRAAZZIIOOAA
1199..0000..-- Dana Spicer
Ayra Cardan lantegikoen
kontzentrazioa. Untzagan.

Zapatua 28
EEUUSSKKAALL
UUNNIIBBEERRTTSSOOAA ‘‘0099
0099..3300..-- Harrera. Goizeko
saioak.
1111..3300..-- Ekitaldia
(Markeskuan).
1133..3300..-- Kalejira,
Markeskuatik abiatuta.
1144..0000..-- Bertso bazkaria,
Beñat Gaztelumendi eta
Abarkas-ekin. Jaiki elkartean.
1188..3300..-- Ekitaldi kulturala:
Zura, Asier Serrano
eta Hudaltzainak (3 euro,
Portalean).

UURRTTEEKKOO BBAATTZZAARRRRAA
1111..0000..-- Armeria Eskolako
Ikasle Ohien batzarra.
Armeria Eskolan.

ZZAAPPAATTUUKKOO IIPPUUIINNAA
1188..0000..-- Ahozko
tradizioko ipuinak, Kontu
Kontari elkartekoekin.
Umeen liburutegian.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1188..3300 eettaa 2211..3300..--
Lulú (Cía Hecho en Casa,
Txile; Théâtre des chimères,
Frantzia). Coliseoan.

AARRIIEESS
Gogotsu zaude. Gauza eta asmo
asko dituzu buruan, ea denak
betetzen dituzun. Barruak poztuko
dizun berri bat jasoko duzu. 

TTAAUURRUUSS
Udaberria heldu da. Negu hotza,
oso hotza, atzean utzi dugu
eta beste sasoi bat hasi dugu.
Bereziki inspiratuta ibiliko zara.

GGEEMMIINNII
Udaberriaren hasierarekin aztoratuta
zaude. Topikoa badirudi ere, urteko
garai berriaren eragina jasango duzu.
Ez zaitez gehiegi zoratu.

CCAANNCCEERR
Buruan duzun nahasmen guzti
hori argitzen saiatu zaitez.
Hurrengo egunetan galdera guztien
erantzuna jasoko duzu.

LLEEOO
Ez da zure asterik onena izango,
baina tira, hala nola ibili arren
beti jakingo duzu gauzei alde
onena ikusten.

VVIIRRGGOO
Erabakiak hartzeko orduan gauzak
ondo ala txarto irten daitezke,
arrisku hori dago, eta oraingoan
alde txarra bizitzea tokatuko zaizu.

LLIIBBRRAA
Lanpetuta ibiliko zara, beraz,
berebizikoa da eguneko orduak ondo
antolatzea gehiegi ez zoratzeko.
Eman garrantzia garrantzitsua denari.

SSCCOORRPPIIUUSS
Oso gustoko duzu udaberria,
baina aurtengoa ez da hain
gozagarria izango zuretzat. Beste
gauza batzuk izango dituzu buruan.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Zure buruan pentsa ezazu, zuretzat
zer den onena eta zer egin nahi
duzun. Beti besteei laguntzen,
oraingoan zurekoiagoa izan zaitez.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Gauza harrigarri bezain zoragarria
gertatuko zaizu domekan.
Prest egon zaitez, ‘shock’ handia
izango baita zuretzat.

AAQQUUAARRIIUUSS
Bizimodu osasungarriagoa eraman
beharko zenuke. Azken aldian
gehiegikeriak igartzen dituzu eta
gorputzaren abisuak izan daitezke.

PPIISSCCIISS
Bizitza gehiago bizitzeko nahia ez da
inolako astakeria, eskubide bat da.
Zuk horrela izatea nahi baduzu,
aurrera, zergatik ez duzu egingo?

Martitzena 31
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- El cuento literario
(Jose I. Domingo). EPAn
(Isasi, 39).

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Y sin embargo
te quiero (Talía nos ayude
teatro, Madril). Hezkuntza
Hesparruan.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- María llena eres
de gracia (Zuz: Joshua
Marston). Sarrera:
3’50 euro. Coliseoan.

Domeka 29
KKAALLEEJJIIRRAA
1111..0000..-- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira. Legarren.

UUDDAABBEERRRRII JJAAIIAALLDDIIAA
1122..0000..-- Udaberriari
ongietorria emateko jaialdia.
Abontzako parkean
(Egigurentarren kalean).

TTXXOOSSNNAA
1122..0000..-- Txorizo pintxoak
eta edariak. Eibarko Eskozia
La Bravak antolatuta.
Untzagako Jubilatu Etxearen
ondoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

BBEERRTTSSOO SSAAIIOOAA
1177..3300..-- Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio, Unai
Iturriaga, Joxe Agirre, Amaia
Agirre eta Beñat Ugartetxea.
Gai jartzailea: Asier
Ibaibarriaga. Mallabiko
pelotalekuan.

Eguaztena 1
AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Y sin embargo
te quiero (Talía nos ayude
teatro, Madril). Hezkuntza
Hesparruan.

Astelehena 30
AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Haritzaren
azalera zehatza (Kukubiltxo,
Bizkaia). Coliseoan.

Eguena 2
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Hitzaldia:
De la práctica a la teoría,
Antonio Cancelorekin.
EPAn (Isasi, 39).
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- Terapia
(Markeliñe, Bizkaia). Coliseoan.

Europako Batasunak ezarritakoari jarraituz, martxoko azken domekan (hau
da, etzi) udaberriko ordutegia sartuko da indarrean. Horretarako, zapatutik
domekarako goizaldeko 02.00ak ailegatzean, erloju guztiak ordubete
aurreratu egin beharko ditugu, 03.00etaraino. Beraz, ofizialki ordubete
gutxiago izango du asteburu honetako domekak. Horrela, agur esango
diogu urriaren 26az geroztik indarrean izan den neguko ordutegiari. Udako
ordutegia honek urriaren 25era arte iraungo du; egun horretan negukoa ja-
rriko da berriro indarrean.

ORDU ALDAKETA ASTEBURUAN
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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 ordutegiaklleehhiiaakkeettaakk
–– EEuusskkaarraabbiillaa IIppuuiinn EErroottiikkooeenn XXIIVV.. lleehhiiaakkeettaa..
Zer: Euskeraz idatzitako ipuin erotikoak. Lanak
entregatzea: AAppiirr ii llaarreenn 2233rraakkoo..  Informazioa eta lanak
entregatzea: euskarabila@topagunea.com.
–– EEiibbaarr MMeerrkkaattaarriittzzaa GGuunnee IIrreekkiikkoo llooggoottiippoo
lleehhiiaakkeettaa..
Leloa: Euskarak ere saltzen du. Lanak aurkeztea
eta informazioa: Pegoran, apirilaren 3ra arte.

ffaarrmmaazziiaakk
2277,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
2288,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2299,, ddoommeekkaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
3300,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)
3311,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ CCoorrttiinnaa (Zubiaurre, 29)
11,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
22,, eegguueennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)
33,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

eerraakkuusskkeettaakk
–– MMaarrttxxooaarreenn 2299rraa aarrttee
AINIZE TXOPITEAren artelanak.
Portalean.
–– MMaarrttxxooaarreenn 3311rraa aarrttee
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.
–– AAppiirriillaarreenn 55eerraa aarrttee
APOLINAR ALDALUR-en koadroak.
Topalekuan.
–– AAppiirriillaarreenn 88rraa aarrttee
PIZTIARIOA (TXILIKU-BAROJA COLLET)
grabatuak. Portalean.

iikkaassttaarrooaakk
–– LLaann mmuunndduurraa ggeerrttuurraattzzeekkoo ttaaiilleerrrraakk..
Non: Liburutegian. Matrikula: Pegoran,martxoaren 16tik 31ra arte.
–– UUEEUUrreenn uuddaabbeerrrriikkoo iikkaassttaarrooaakk..
Matrikula zabalik. Informazioa: www.ueu.org edo 943821426 telefonoan (Markeskuan).
–– ZZiieennttzziiaa ttaaiilleerrrraakk iinnggeelleesseezz..
Norentzat: LHko 6. Mailakoentzat. Noiz: Apirilaren 4tik 23ra, zapatuetan. Liburutegian.
Izen-emateak: Liburutegian, martxoaren 31a baino lehen.
–– RReeiikkii ((11.. MMaaiillaakkoo iikkaassttaarrooaa))..
Noiz: Apirilak 4 eta 5, Txaltxa Zelaiko Reiki Zentroan. Izen-ematea: 665743217 / 666804625.
–– SSuukkaallddaarriittzzaa iikkaassttaarrooaa ((JJeessuuss AArrttoollaazzaabbaall))..
Informazioa eta izen-ematea: …eta kitto!-n, 943200918 telefonoan, martxoaren 30 eta 31n (5 euro,
bazkide eta Berbetaneko kideentzat doan).



09/III/27  ...eta kitto!
672 zkia.

– 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.
– 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

– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 617-056828.
– Neska eskaintzen nagusiak edo umeak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-344377.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagu-
siak zaintzeko. Tel. 616-314024.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-314024.
– Emakume bi eskaintzen dira alfonbrak,
bulegoak eta etxeak garbitzeko. Makina
bereziekin. Tel. 638-944604.
– Neska eskaintzen da arratsaldez garbi-
keta lanak egin, kamarera moduan edo
sukalde laguntzaile lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 697-939085.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan edo sukalde la-
guntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel.
686-274433 edo 943-254391.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan edo sukalde la-
guntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel.
645-719725.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
664-111706.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
690-154754.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu. Interna. Tel. 648-724168.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 686-265293.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako.
Esperientzia. Tel. 608-474923 edo 943-
171583.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du, sukaldari laguntzaile moduan eta
garbiketa lanetarako. Tel. 943-254063.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 663-655509.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 619-662773.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo ho-
tel batean lan egiteko. Tel. 679-077388.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
699-653874 edo 943-531218.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta kamarera moduan lan
egiteko. Esperientzia. Tel. 660-441505.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 943-531931 edo 671-
343612.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari
moduan, nagusiak zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 943-531931 edo 671-
343612.
– Neska eskaintzen da kamarera edo
dendari moduan eta etxeko garbiketeta-
rako. Tel. 618-821988.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
666-191152.
– Neska gauez lan egiteko prest. Tel.
671-972733.
– 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.
– Erizain laguntzailea eskaintzen da arra-
tsaldez umeak edo nagusiak zaintzeko.
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.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Red Casttel Sport bikien aulkia salgai.
3 gurpil. 350 euro. Tel. 677-633677.
– Mahaia (150 zm) eta telebistarako ma-
haitxoa (100 zm) salgai. Tel. 606-
110451.

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. Lan bila
4.2. Langile bila

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
– Abelux bizikleten katalogoak eta Jai-
Alaiko publizitatea duten poxpolo kaxak
eta edalontzi-azpikoak hartuko nituzke.
Tel. 945-526577.
– Binilozko disko, single eta LP-ak eros-
ten ditut. Tel. 943-700905.
– Bigarren eskuko eskiak erosiko nituz-
ke. 1’75 baino motzagoak. Tel. 665-
736146.

6.4. Bestelakoak

– 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.

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

3.2. Errentan

– Conilen (Palmar) etxea alokagai. 3 lo-
gela, lorategia, parkina. Hondartzatik 500
metrotara. Sanjuanetarako eskaintza be-
rezia. Tel. 607-310266.
– Emakumeak Eibarren pisua hartuko lu-
ke alokairuan. Tel. 618-058757.
– 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.

– Informatika klaseak ematen ditut. Web
orriak eta ordenagailu konponketak. Tel.
943-701850 edo 678-068959.
– Ingeniaritza Teknikoko ikaslea eskain-
tzen da Matematika klaseak emateko.
Tel. 628-665220.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– J.A. Mogelen garaje itxia salgai. 16 m2.
Armairu eta apalekin. Tel. 689-056007.
– Ermua irteeran, Zeharrako bueltan, lo-
kal bat salgai. Tel. 943-701000.

3.1. Salgai

2. Motorra

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

2.1. Salgai

– UGAN Klubean estetika zerbitzurako
arduraduna behar da. Depilazioak eta
tratamenduak. Curruculum-ak bertan
edo 943-820452.
– Ileapaintzailea behar da. Esperientzia-
rekin. Tel. 943-254512.
– Emakumea behar da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 943-121455.

4.2. Langile bila



ZEZENB I D E
A U T OESKOLA
Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak

Teorikako irakaslea egun osoan

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDEEgo Gain, 4 - behea

(San Andres pasealekutik)
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK
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