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Ifar-kale, 4 - EIBAR
943 20 82 78
San Ignacio, 1 B - DURANGO
94 681 91 75
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EIBARKO
UDALA

ERRE.- Pazientzia gabeko eta jenio txarreko pertsona. “Zazpikixa eta erria
hartu daben gizona”.
ERREGALDARA.- Tanbolina, gaztainak erretzeko tresna. “Auzuan eskatu
biharko dogu erre-galdaria bixar arte”.
ERREGALDARIA LEZKOTXE BURUA.- Norbait buruhandia dela adierazteko
konparazioa. “Burua euki be, erregaldarian lazkotxia eukan”

ESKUTITZAK
POZ TEKO D ATUA K? AL A IK AR ATZE KOA K?

DI SP ER TS IO A 20 UR TEZ: A SKI DA!

Urtarrilean hasi ginen Eibarko euskararen inguruko diagnosia egiten. Hainbat txosten irakurri genituen eta, batez ere, euskararen inguruko eragile batzuekin elkarrizketak eduki genituen. Ondorio argi
batera iritsi ginen: zerbait egin beharra dago Eibarko euskararen egoera aldatzeko. Alde batetik, Eibarko udalean Euskara Batzorde duin bat egotea zilegi dela iruditzen zaigu eta, beste alde batetik, Eibarko haur, gazte zein helduen gehiengoak ez duela
euskara bere eguneroko bizitzan erabiltzen nabarmendu dugu. Guzti horrek kezkatu egiten gaitu. Joan den asteko ...eta kitto!-ko alean, Eibarko eskolen
gehiengoan ez dela euskararen erabilera bermatzen
salatu genuen. Ale berean, aldiz, bestelako izenburua zeukan artikulua aurkitu genuen “Euskararen
erabilera gora, batez ere umeen artean” zioena.
Udaleko Euskara-Kultura sailak aztertu duenez, 20
urte behar izan dira haurren artean euskararen erabilera %6,6 igotzeko. Ondorioz, gaur egun umeen
%36k, gazteen %23k, helduen %17k eta edadetuen
%24k erabiltzen du euskara. Poztekoak al dira datu
horiek? Artikulua irakurriz gero, harro sentitu behar
ginela iruditu zaigu. Guk, aldiz, hotzikarak izan ditugu. Agian, irakurritako txostenak edota gaian adituak
diren eragileak oker daude. Agian Udalaren irakurketari buelta erdia eman behar zaio.
EIBARKO EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

20 urte beteko dira apirilaren 19an espainiar estatuak
sakabanaketa politika abian jarri zuenetik. PSOEk, PNVren laguntza osoarekin, euskal preso politikoen kolektiboarekin amaitzeko hartutako erabakia izan zen eta hauek
dira haren fruituak: 16 senide eta lagun hilak errepidean;
2008an 20 istripu eta 10ek kalte fisikoa; Ibon Muñoa
1.132 kilometrotara, Mikel Garaiondo 444ra, Mikel Zarrabe 348ra, Joseba Zinkunegi 529ra -denak eibartarrak-;
764 preso politiko bi estatutan sakabanatuta -607 Espainian (batazbeste 630 km.tara), 154 Frantzian (bataz-beste 800 km-tara), hiru Euskal Herrian etxeetan-; eta kasik
15.000.000 euroko gastua senide eta lagunak bisitatzeko.
Orain, Gasteizko gobernuak 2006. urtetik aurrera
ematen ziguten diru-laguntza urriak kenduko dituztela
iragarri dute. Ez daukate lotsarik, guk ez dugu limosnarik eskatzen. 225.081 euro ez baita ezer guri urtean sakabanaketak sortzen digun gastu erraldoiaren aurrean.
PSOEk errepresioa eta sakabanaketaren bideari eusten dio, bizi osorako zigorra aplikatzen dute eta gaixo
dauden presoak ere ez dituzte askatzen.
Guzti horren aurrean ez gara kikiltzen, ezta etxean
gelditzen ere; 20. urteurren horri erantzuteko, apirilaren
14an, senide eta lagunen furgonari ongi etorriarekin
batera, Josu Retolaza eibartarra gogoratuko dugu. Ondoren, 19an, mobilizazio nazionala izango da. Horietan
parte hartzeko deia luzatu nahi dizuegu denoi.
ETXERAT

“Rufinak sei seme-alaba ditu. Suak haren etxea
hartu zuen eta bere aurrezki guztiak, 50 euro inguru, kiskali ziren. 70 euro behar zituen etxe berria eraikitzeko, eta beste 50 euro negozio berria
abiarazteko. Kasualitatez, egun hartan emakume
espainiar bat egon zen gurean bisita egiten, eta
120 euro eman zizkidan, juxtu emakumeak behar
zuen diru kopurua. Jainkoa ona den seinale”
(Mercedes Otadui, Kianda fundazioko partaidea)

“Neoliberalismoak zabaldutako sinesmena da
aberatsek ez dituztela zerga handiak ordaindu behar, aberastasuna sortzen dutelako. Hori gezurra
da: ez dute ezer erosten, denetarik dutelako, eta
ez dute ekonomia errealean inbertitzen, akzioetan
baizik. Ondorioz, ekoizpenari lotutako ekonomia
gero eta urriagoa da. Langileen soldaten pisua jaitsi egin da eta kapitalarena, aldiz, %10 hazi”
(Susan George, aditu altermundialista)

asteko

HEMEROTEKA

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/IV/3
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autuan
50 URTEKOEN OSPAKIZUNA
Aurten 50 urte bete
edo beteko dituztenek
bazkaria egingo dute,
azken urteotako martxari
jarraituta. Oraindik datarik
eta programarik zehaztu
ez badute ere, antolaketa
lanetan parte hartu nahi
dutenek edo bestela
harremanetan ipintzeko,
nacidos1959@hotmail.com
helbidera idatzi.
1948-AN JIOTAKOAK
Urte horretan jaiotakoek
maiatzaren 16an egingo
dute urteroko afaria,
Arrate hotelean. Joan nahi
dutenek eman beharreko
dirua eta bestelakoak
datozen asteotan
ezagutzera ematen joango
dira antolatzaileak.
GARAPENERAKO
BERDINTASUNA
Udalak Garapenerako
Berdintasuna kanpaina
lantzen dihardu martxoaz
geroztik: ikastetxeetan
materiala lantzeaz gain,
dokumental
eta hitzaldiekin osatutako
egitaraua prestatu dute
eta, horrekin lotuta,
argazki erakusketa egingo
da udaletxean apirilaren
14tik 24ra.
ARANTZAZURA MARTXA
Apirilaren 4an, zapatuan,
Arantzazura martxa egingo
da, Donostiako
Elizbarrutiaren eskutik.
Oñatira autobusa
08.15etan irtengo da
Ego Gainetik eta ibilaldia,
berriz, 09.30etan hasiko
da. Argibide gehiagorako
660301231 telefonora
deitu daiteke (Margarita
Olañeta).

09/IV/3 ...eta kitto!
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Batzar Nagusiei buruzko gela didaktikoa

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEK GIPUZKOA OINARRI, Gipuzkoa helburu kanpaina martxan jarri berri dute,
euren betebeharrekoak eta
funtzioak zeintzuk diren herritarrei ezagutzera emateko asmoarekin. Horretarako herririk
herri darabilten gela didaktikoa erabiltzen dute: 25 laguni
harrera egiteko gauza den eta
ezinduei sarrera errazten dien
sarbidedun autobus birziklatua. Gelan, talde bakoitzari
moldatutako 50 minutuko iraupena duten saioak eskainiko
dituzte. Arduradunen berbetan, “edozein motako taldeentzat den ekintza begirale batek
gidatuko du. Ikusentzunezko

Batzar Nagusiak uztailean Eibarren izan ziren, udaletxean bilduta. / SILBIA HERNANDEZ

baliabide interaktiboez baliatuz Gipuzkoako historia berriena, Gipuzkoako Batzar Nagusiek egiten duten lana eta erakunde nahiz ordezkariei buruzko informazioa azalduko

du, beti ere modu erakargarrian”. Eibarren apirilaren 20,
21, 22, 23, 24, 25 eta 27an
izan da eta informazio gehiagorako 902109156 telefonora
deitu daiteke.

Unibertsitate Laboralaren 40 urteak

IAZKO URTEAREN AMAIERA
ALDERA 40 urteko ibilbidea
bete zuen Unibertsitate Laboralak eta, hori dela eta, ekitaldi be-

reziak garatzeko asmoa azaldu
dute bertako arduradunek. Ego
Ibarra Batzordeak jasotakoaren
arabera, “1968ko azaroaren

1968ko azaroan zabaldu zen, “Centro Técnico Laboral de Eibar” izenarekin.

12an hasi zen Centro Técnico
Laboral de Eibar izena zeraman
ikastetxearen aurreneko ikasturtea. Frankismoaren Gobernuko Lan Ministerioak, beharginen seme-alabendako, Unibertsitate Laboralak deitzen ziren
ikastegiak ezartzen zituen hainbat lekutan. Helburua, heziketa
integraleko ikastetxe-sarea osatzea zen”. 1968ko abenduaren
17an inauguratu zen, Jesús Romeo orduko Lan ministroa bertan zela. Hasierako ikasturte
hartan 244 ikasle hartu zituen,
gehienak beste probientzietatik
ailegatutakoak (bakarrik 36 izan
ziren gipuzkoarrak).

Inmigrazioa, apirileko zineklubaren ardatza

EIBAR ZINE KLUBAK COLISEOAN ESKAINTZEN duen programazioaren barruan, inmigrazioari buruzko lau pelikula emango ditu apirilean. Ekimena Udaleko Inmigrazio Sailarekin lankidetzan garatuko da, herritarrak
sentsibilizatzeko antolatzen dituztenen harira. Apirilaren 7an Al
otro lado (Fatih Akin) 2007an
Canneseko Zinemaldian gidoi
onenari saria jaso zuen pelikula
emango dute. Hilaren 14an Un
novio para Yasmina lanak Maro-

kotik Espainiara ikastera joandako gaztea izango du protagonista. Helena Tabernaren Extranjeras dokumentalak Madrilen bizi
diren hainbat emakumeren bizipenak jasotzen ditu eta, zikloa
amaitzeko, Cuando naces… ya
no puedes esconderte emango
dute. Emanaldi guztiak martitzenean izango dira, 21.30etan eta
sarrerak lehiatilan bertan edo aldez aurretik interneten (www.kutxa.net) edo Telekutxa zerbitzua
erabilita eros daitezke.

DANON 5
AHOTAN

Dendarien jubilazioa errazteko laguntzak

UNTZAGAN DAGOEN EIBARKO DENDARIENTZAKO
Laguntza Teknikorako Bulegoak Eusko Jaurlaritzak ematen
dituen dirulaguntzak tramitatzeari ekin dio. Dendarien ekipamenduak berritzeko programetan erabiltzeko laguntzak
eskatzeko epea zabalik dago
jada. Iaz herriko 30 bat dendari
baliatu ziren Eusko Jaurlaritza-

ren laguntza horietaz, 200.000
eurotik gorako inbertsioa egitean. Aurtengo deialdiak, gainera, berritasun garratzitsua dakar jubilatzekotan daudenentzat. Izan ere, autonomoari
erreleboa egiteko dirulaguntza
emateko programa sortu dute:
“Laguntzak jubilazioa hartzea
erabakitzen duten dendari autonomoentzat zein negozioare-

Abenduaren 31ra arte eskatu daiteke jubilatzen laguntzeko diru-laguntza. / EKHI BELAR

kin aurrera egiteko ardura hartzen dutenentzat izango dira.
Gehienezko laguntza 9.000 eurokoa izango da (6.000 euro jubilatzen denarentzat eta 3.000
euro negozioarekin jarraitzen
duenarentzat”.
Dendetako ekipamenduak
berritzeko programak ematen
duen laguntza egindako inbertsioaren %20koa izaten da eta,
besteak beste, honakoak berritu
daitezke: aplikazio eta programa informatikoak, kutxa erregistratzaileak, salmenta-puntu terminalak, kodeak irakurtzeko
gailuak, etiketatzekoak… Horiek eskatzeko azken eguna irailaren 4a izango da. Autonomoen erreleborako laguntza eskatu
ahal izateko, berriz, jubilatu nahi
duenak 65 urteak beteta izan
beharko ditu eta dendari berriak, berriz, 35 urte baino gutxiago. 2009ko abenduaren
31ra arte eskatu daiteke.

Nagusiendako
ziburu-zaurak

AURTENGO UDAL AURREKONTUETAN 150.000
EURO aurreikusi dituzte
hainbat tokitan ziburu-zaurak ipintzeko eta beste batzuetan hondatuta daudenak berritzeko eta, beste herri batzuetako adibideari jarraituta, helduendako aproposak diren jokoak gehituko
dizkiote orain arteko eskaintzari. Nagusiendako ziburuzaurek kirol-ariketa modukoak egiteko aukera eskaintzen dute eta Amañako pasialekuan ipiniko dituzte. Ardantza eta Urki-Kurutzekuako etxe berrien inguruan,
berriz, jolaserako guneak
prestatuko dira eta Paziano
Arosa eta Egigurentarreneko ziburu-zaurak berriengatik aldatuko dira.

Ayra Cardanekoen kontzentrazioa

BARIXAKUAN AYRA CARDAN ENPRESAKO BEHARGINEK protesta egin zuten
Untzagan, enpresak ezarri
nahi dituen erregulazio espedienteengatik. Eguaztenean
egindako batzarrean, langileek mugagabeko grebara ez joatea erabaki zuten, baina mobilizazioak indartu egingo dituzte; gaur bertan beste manifestazio bat egiteko asmoa dute Zumaian. 176 behargin
dauzkan lantegiko zuzendaritzaren azken proposamenaren
arabera, 54 behargin kalera

joango dira eta gainontzeko
beharginei kontratua 70 egunez eten egingo zaie. Horrez
gain, uztailean 73 behargin
kaleratu zituzten, amaitzen ziren kontratuak ez berritzeko
erabakia hartuta eta nahi zutenei kalera joateko erreztasunak eta pizgarriak eskainita.
Automoziorako osagaiak egiten dituen multinazionalak sindikatuetako ordezkariei erregulaziorako espediente bi
ezartzeko asmoa azaldu die
berriki eta horren harira hasi
dira beharginen protestak.

Izaro
Aulestiarte

Tipi-tapa tipi-tapa...

H

amabost Korrika
eta hogeita zortzi urte
joan dira aurretik. Ezin
esan, beraz, euskararen
aldeko ekimen erraldoiaren
hastapenak gogoratzen
ditudanik. Imajina dezaket
zerbait, baina tamalez ezin ditut
lehenengo urrats haiek benetan
modu erreal batean irudikatu.
Buruan baditut ordea txikitan
“tipi-tapa tipi-tapa” erritmoari
eutsita bizi izandako ilusio
eta nerbioak. Txandala jantzita,
lokarriak estu-estu lotu
eta beroketa moduko batzuk
egin ostean herrixan zoratzen
ibiltzen ginen, sarritan
aldamenekoekin norgehiagoka
jator eta gogorrean ere.
Polittak dira gordetzen ditudan
oroimen horiek, nahiz
eta badakidan orduan ez nuela
Korrika gaur egun bezala
sentitzen. Neurri batean, orain
ere urduritasun puntu batekin
eta ilusio handiz hartzen dut
hitzordua; baina adin guztietako
jendea biltzen duen
lasterketaren izaeraz
eta esanahiaz jabetzeko nik
neuk ere urteak eta kilometroak
behar izan ditut.
Tutera eta Gasteiz lotzera etorri
zaigu hamaseigarren Korrika.
Eta lerro hauek argitaratu
orduko lekukoak hamaika esku
ukituko zituen. Hamaika herri,
hamaika belaunaldi eta izerdi
ugari atzean lagata, Ermutik
etorri eta Soraluzera jarraituko
du euskaltzaleen
aldarrikapenak. Eman
diezaiogun Ongi Etorria,
eta bizirik jarraituko du
lasterketak, eta berarekin
euskarak. Badatorrela
badatorrela… tipi-tapa
tipi-tapa Korrika!
...eta kitto! 09/IV/3
673 zkia.
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Kultura erakundeentzat diru-laguntzak

asteko

1.800
datua

kontsulta jaso zituzten
iaz Eibarko Udal
Artxiboan. Kasu
gehienetan (1.276)
interesatuak Portaleko
eraikinean dagoen
artxibora zuzenean
jo dute, baina posta
elektroniko bidez 160
eskaera egin zizkieten
eta 350 agiriren
(argazkiak, planoak…)
kopiak banatu zituzten.
Artxiboa udaletxeko
eraikinean zabalduko
da uda ostean.

Oin dala

hamar
urte

1999-IV-9 / 270.
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UDALEKO EUSKARA-KULTURA BATZORDEAK herriko
kultura erakundeei ematen
zaien diru-laguntzen programa
berria zehaztu du 2009. urtera
begira. Diru-laguntza horiek
ekintza puntualak eta urte
osorako egitarau baten barruan dauden kultur ekintzak
egiteko ematen zaizkie kultura
elkarte horiei.
Diru-laguntza jasotzeko Eibarren izan behar dute helbidea erakundeek, diru irabazi
asmorik gabekoak izan behar
dira eta jarduera edo egitaraua
herrian bertan garatu beharko
dute honako arlo hauetakoren
batean: kulturaren sustapena
eta hedapena, haurtzaroa eta
gaztaroa, eta auzoetako jaiak.
Elkarteekin hitzarmenak
Diru-laguntza hauez gain,
Euskara-Kultura batzordeak herrian kulturaren alorrean beharrean dabiltzan talde edo era-

Diru-laguntzen inguruko informazioa Pegoran jaso daiteke hilaren 18ra arte. / LEIRE ITURBE

kundeekin hitzarmena sinatzeko aukera eskaintzen du. Elkarte horiek, bai aspalditik dihardutelako, bai gauza asko burutzen
dituztelako, bai herriarentzat interes handikoak direlako, laguntzak emateko orduan Udalaren
aldetik ondo zaindu beharrekoak izango dira.
Hitzarmena egiteko, bestetik,
honako baldintzak bete beharko dituzte erakundeek: helbidea Eibarren izatea, jarduera

Hurrengo urterako, 2000. ikasturterako, eskolan sartuko ziran ume guztiak ikasketak D ereduan egingo zittuela jakiñarazi zan. Ikasturte hartarako 188 ikasle barri sartzia aurrikusten zan aurrematrikuletan.
Aldatze ikastetxeko atleta gaztiak Gipuzkuako txapelketia bereganatu eben alebin maillan. Inma
Urkiolak prestatutako neskak azken jardunaldira heldu ziran beste hamabost taldieri irabazi etsen.
Untzagan egitten ziharduten biharrak hasarria sortu eben hainbat eibartarren artian. Arazo gehixenak
jubilauen egoitzaren ingurukuak ziran, horrek egin biharreko plazia “plaza erdixan lagatzen ebalako”.
Errebalgo merkatu plazia dinamizatzeko ahalegiñian, hiru millioi pezeta inbertidu ziran ikerketa baten, Eusko Jaurlaritzaren eta bertako orduko 80 saltzaillien artian erdibana ordaindu biharrekua.

Oin dala365 egun

`La Traviata´ mundu osoko antzokirik inportantienetako karteleran
egondako obria Coliseora ekarri eben. Aurretik `Carmen´ operia zan
etortzekua, baiña arazo batzuk tarteko, azkenian aldatu egiñ eben.
Gaztiendako lokalak legalizatzeko iniziatiba jarri zan martxan
gure herrixan, Euskadin lehelenguetakua bihurtuz. Horrek legalizatze proiektu osuen ordainketia Udalak hartu eban bere gain.
Xakeko Euskadiko txapeldun barrixak izendau ziran Unibersidade
Laboralian jokatutako kadete eta jubenil maillako txapelketetan.
Haritz Garro eibartarrak 3. postuan amaittu eban jubenilletan.
Udalbusa aillegatzen ez zan tokixetara heltzeko asmuarekin jarrittako taxi-bus zerbitzuaren ibilbidiak gehitzen juan dira denborarekin eta sasoi hartan Ixuaraiño juateko aukeria eskindu eben.

09/IV/3 ...eta kitto!
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bertan garatzea, siru irabazi asmorik ez izatea, elkarteen erregistroan inskribatuta egotea,
azken 5 urteotan lanean etengabe jardundakoa izatea, urteko ohiko programa edukitzea,
herriaren kultura ikuspegiari begira interes handiko jarduera
puntualak egitea eta gastuen
aurrekontu osoa 9.000 eurotik
gorakoa izatea. Informazioa jasotzeko epea apirilaren 18an
amaituko da Pegoran.
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auzorik auzo
Kirol instalazioak ordutegi berezia izango dute jai egun hauetan.

Ordutegi aldaketak Aste Santuan

ASTE SANTUA DELA ETA,
HAINBAT ZERBITZU eta bulegok ordutegi berezia izango
dute datozen egunotan. Ipurua
kiroldegiak ordutegi honetan
zabalduko ditu ateak: eguen
(hilak 9) eta barixakuan (hilak
10) 09.00etatik 13.00etara, zapatuan 09.00etatik 13.00etara
eta 16.00etatik 20.00etara, domekan 09.00etatik13.00etara
eta astelehenean 09.00etatik
13.00etara. Unbe 09.00etatik
21.00etara zabalduko dute
eguen, barixaku, domeka eta

astelehenean eta zapatuan
09.00etatik 22.00etara.
Karmen kaleko Errota Gaztelekua, berriz, egunero zabalik
egongo da, astelehenetik domekara, 16.30etatik 20.30etara eta
egitarau zabalarekin, gainera.
Eta Kzgunean jai hartuko dute
apirilaren 6tik 15era, baina bueltarako ikastaroak lotuta daude
jada: apirilaren 20an, 18.00etatik 20.00etara interneteko oinarrizko ikastaroa emango dute
eta it-txartelerako azterketa egunak ere zehaztuta daude.

Blas Etxebarriaren eraberritze plana geldirik

Blas Etxebarria kaleko eraberritze plana “trabatuta” dago Udaleko arduradunen berbetan. Herriko gune horretan eraikin industrialak eta egoitza eraikinak bota eta urbanizazio moderno
bat egiteko asmoa dago, hala ere, horretarako han kokatzen
den El Casco enpresa Ibur-Errekako industria poligonora joan
beharko da, eta poligono honen eraikuntzan arazoak daudenez, geldirik aurkitzen da Blas Etxebarriaren eraberritze-plana.
Krisi ekonomikoa dela-eta Ibur-Errekako poligonoaren lanak
atzeratu egin dira modu zehaztugabean, horrela, nahiz eta El
Cascok eta Blas Etxeberriaren lanen sustatzaileak akordio batera heldu Eibarko enpresak gaur eguneko lekua lagatzeko,
hori ezin izango da bete Ibur Errekako poligonoa sortu arte.
Eneko Andueza Hirigintza zinegotziak aipatzen duenez, “guk
beharrezko pauso guztiak eman eta baimen guztiak eman ditugu, baina bakarkakoen arteko akordioa da eta guk ezin dugu
ezer egin”.

Bustinduitarren
Hudaltzainak-en kontzertua izan zen zapatu arratsaldean. / LEIRE ITURBE

Eibar Euskal Unibertsoaren erdian

EUSKAL UNIBERTSOA ’09
EGIN ZEN joan den zapatuan
herrian. Antolatzaileen berbetan 180 pertsona baino gehiagok hartu zuen parte bertan,
tartean ikasle, irakasle, guraso,
heldu, gaztetxo eta haurrak
egonik. Guztiaren gainetik mezu bat gailendu zen: Euskal
Unibertsitatearen beharra.
Egun osoan zehar hainbat
ekintza egin ziren Eibarren. Goizean hitzaldi, mahai inguru, tai-

ler eta haurrentzako jolasak antolatu ziren Markeskua Jauregian hezkuntza, ekonomia, osasun zientzia, euskal nortasuna
eta beste hainbat gai jorratuz.
Eguerdian, Markeskuatik herrian zehar kalejira egin ostean,
bertso bazkaria egin zen Beñat
Gaztelumendi eta Barakas bertsolariekin. Ondoren, Portaleak
ekitaldi kulturala jaso zuen Zura, Asier Serrano eta Hudaltzainaken emanaldiekin.

eibar kaleka

Amaña auzoan dago Bustinduitarren kalea, Tiburtzio Anitua
eta Asola-Igartza kaleen artean. Kaleari izena ematen dion
abizena Eibarko armagintzari lotuta doa erabat eta historian
atzera eginez XVIII. mendera arte joan behar da, Agustin
Bustinduiren sasoiraino. Atzetik etorriko ziren belaunaldiek
armagin ofizioarekin jarraitu zuten eta batzuk Eibarko alkate
izatera ailegatu ziren.
Pegora kopurua: 14. Erroldatutakoak: 299.

...eta kitto! 09/IV/3
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8 ELKAR
HIZKETA
Jazinto Olabe izen handia da
gure herriko artisten artean.
XX. mendeko lehen erdialdean
bizi izan zen autore honen lanak
ikusteko aukera dago Donostiako
Kutxa Boulevard aretoan,
apirilaren 19ra arte. Bertako
ordutegia honakoa da:
11.30-13.30 eta 17.00-21.00.
Guztira, 85 kuadro, 59 oleo
eta 26 marrazki daude, hiru
solairutan banatuta. J. Ignaciok
dioen moduan, “ormek arnas
hartzea nahi izan dugu, gauzak
nahastu barik”. Aukera polita,
beraz, arteaz gozatzeko, gainean
dugun Aste Santu honetan.

J O S E I G N A C I O O L AV E , e r a k u s k e t a r e n k o o r d i n a t z a i l e a :

Sei urte eman ditu Jose Ignacio Olavek bere aitonaren obrak berreskuratu
eta erakusketa hau prestatze lanetan. / FELIX MORQUECHO

“Nire aitonaren alde artistikoa agertzeko
eta eguneratzeko ahalegina egin dugu”
- Zer esanahi du zuretako erakusketa
honek?
Urteetan egindako lanaren fruitua. Orain
dela sei urte, 2003ko ekainean, hasi nintzen
nire aitonaren Eibarko ingurunetik kanpoko
lanak berreskuratzeko ekimenean. Pozik nago lortutako helburuarekin: ez dut nahi izan
historia aldatzerik, baizik eta Jazintok artista
eta pintore moduan izan zituen kalitate teknikoak bere mailan kokatzea. Neurri handi
batean, horiek ezkutatuta geratu badira, bere erruz izan da. Pintatzearen plazerraz jarduten baitzuen; euskaldun on moduan, itxia
izan zen, introspektiboa. Tekniko ona, baina
saltzaile kaskarra.
- Zenbat denbora kendu dizu erakusketa
antolatzeak?
Orain dela 18 hilabetera arte jardun izan
dut; gero, espezialista eta profesionalek hartu dute horren ardura. 2006an Mikel Lertxundi arte gaztearen historiatzailea aurkitu nuen
eta berak hartu zuen Gipuzkoa eta Bizkaiko
erakundeekin kontaktatzeko ardura, lan hori
batez ere Gipuzkoan oinarrituz. San Telmon
ere aukera genuen erakusketa egiteko, baina 2012an izan beharko zuen.
- Kutxako aretoan daude bere lan onenak
izendatu ditzakegunak?
Bere artearen adierazgarriena, behintzat,
bai. 21 urte zituela pintatu zuen La buena madre ezin izan dugu ekarri, bere jabe den Ma09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

drilgo familiak ez baitigu laga; baina lan hori
beti egon da presente bere kurrikulumean eta
ezaguna da dagoeneko. Ekarri ezin ditugun
beste bizpahiru lan ere hor egotea gustatuko
litzaidake, baina ezin izan da, jatorriz Eibarkoak diren jabeek nahi izan ez dutelako. Lan hori, obrak eskatzeko tramiteak egitea, bizkar
gainean izan dut amaierara arte.
- Jazintoren lan asko dituzu galdutzat?
Nahiko, batzuk fisikoki ez dakigulako non
egongo diren eta beste batzuk desagertuta
daudelako. Gero, aipatu behar da, gerra zibilean, Gernika erre zuten egunean Eibar
ere erre zutela, Jazintoren tailerra tartean.
Gure herria erretzen, gainera, gogor saiatu
ziren: alde batetik sartzen zirenak su ematen zioten bitartean, beste aldetik irteten zutenek gauza bera egiten baitzuten. Badakigu tailerrean Artetaren eta Zubiaurreren lanak ere bazituela, pintoreen artean egiten
zituzten elkartrukatzeen ondorioz; horiek
guztiak galdu ziren. Udalerako ere lan bereziak eginak zituen aitonak, Errepublikaren
alegoria eta Justiziarena tarteko.
- Zein harreman izan zenuen berarekin?
Oso txikia. Behin ikusi nuela gogoratzen
dut, hiru urte nituenean. Untzagan, Guridi
inguruan gerturatu zitzaidan berba batzuk
esateko. Elkar ezagutzeko beste aukera
handirik ez genuen izan elkar ezagutzeko,
ni 1954koa bainaiz eta bera 1957an hil zen.

- Bere lanekin Eibarren zeozer berezia egitea pentsatu duzue? Badiharduzue EgoIbarrarekin harremanetan, ezta?
Gustatuko litzaiguke arrazoitutako katalogoa eraikitzea, identifikatutako eta identifikatu gabeko bere lan guztiak bilduko lituzkeena. Egia da Ego-Ibarran ere bere figuraren zordun sentitzen direla esan digutela eta, guzti horretarako, profesionalen
parte-hartzea bultzatuko dugula. Mikel
Lertxundik gainbegiratuko du proiektua
eta ea 2010eko irailerako prest dagoen.
Horrekin amaitutzat emango genuke bere
errekonozimendua.
- Eta Donostiako Kutxara doan eibartarrak, zer aurkituko du bertan?
Batez ere, garaikideko herriaren historiarekin egingo du topo, hor ikusiko dituen pertsonaien bitartez: industrialak direla, jende
arrunta... Eibarko benetako errepresentazioren aurrean gaude. Aldi berean, Jazintoren
damaskinatuaren tailerreko lanak ere aurkituko ditu. Erakusketa zabaldu zen egunean
ere Eibarko jende askorekin egin nuen topo
eta, euren iritziz, erakusketarekin guztiz lotuta sentitzen ziren. Nire aldetik, astero joaten
naiz eta zapatuan han izango naiz berriro.
Oso baliagarritzat jotzen ditut hor egiten ditudan harremanak. Bitartean, Jazintorekin dudan asteroko zitari eusten diot: ni noanean,
bera han geratzen da.

Barañaingo liburutegixan otsaillaren hasieratik
egunkari biko suskripziñua kendu dabe, UPNk
eta Nafarruako Gobernuko Liburutegixen
Zerbitzuak hala aginduta. Hori dala-eta,
Nafarruako 150 bibliotekarixo horren
neurrixorren aurka azaldu dira eta gertautakua
zensura moduan jo dabe, salatziaz aparte.

KALEKO 9
INKESTA

Liburutegixetan
egunkari danak egon
biharko litxakez?

J OSEFINA K ORTA B E R R I A
86 urte
et xeko and ria

J USTI BR AVO
61 urte
et xeko and ria

Aukera danak egon biharko ziran
eskuragai jendiarendako. Noticias de Gipuzkoa hartzen dot
egunero eta nere suiñak Diario
Vasco; eta liburutegixetan inguruko egunkari danak eskuratzeko
aukeria egon bihar zala uste dot.
Politikuak badakizu, eurendako
interesantiena egitten dabe.

Gaur egunian hain modan daguan pluradidadia egon biharko
zan liburutegixetan be egunkarixen kasuan, danetarik eskinduz.
Politikarixek egunkarixak debekatzia txarto daguala begittantzen jata. Gauza bat da biolentziaren aurka egotia eta beste bat
egunkarixak debekatzia.

R OBERTO H ERE D E RO
36 urte
b i h a rg i ñ a

J OSE L UIS MA L L A G A R A I
78 urte
jubil aua

Ez dot bape ondo ikusten liburutegixetan egunkari bat edo beste
debekatzia. Bakotxaren ideia politikuak kontuan izan barik egunkari danak eskindu biharko ziran
liburutegixetan. Gero bakotxak
ikusiko dau egunkari horrek irakurriko dittuan edo ez, baiña aukeria behintzat egon biharko zan.

Danok eduki biharko genduan liburutegixetan nahi dittugun egunkarixak hartzeko eskubidia. Nik
Diario Vasco hartzen dot normalian eta ez dot aldatuko, baina liburutegixetan aukera ezberdiñak
eskindu bihar dira, bakotxak
egunkari danen artian aukeratzeko eskubidia dakalako.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

BIDEBARRIETA, 1

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

M u g ic a
Eh or z ke ta
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
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10 GEURE
GAIA
Tuteratik abiatu zan 16. Korrikak bixar gabian
ziherkatuko dau Eibar, Ermutik Soraluzerako
bidian. 12 egunetan 2.500 kilometroko ibilbidia
osatuko daben lekukua eskurik esku ibilliko da
gurian be, herriko kolektibuetako ordezkarixen
parte-hartziari esker. Korrika 22.30xak aldera
Unibersidade Laboralaren parera aillegatzia dago
aurreikusitta eta, hortik aurrera, herriko kaliak
eta horrek beteko dittuen eibartarrak izango
dira protagonista.

Zapatuan
danok

Bixar pasauko da Korrikaren 16. ediziñua
Eibartikan, gabeko hamarrak eta larenetatik
aurrera. Ermutik etorriko da gurera,
gero Soraluzerako bidia hartzeko.
EIBARKO PARTE-HARTZAILLIAK

Uni Ikasle-Irakasle
Hanka Motxak Bertso Eskola
E.H.E.
Euskadiko Kutxa
Amañako Jai Batzordea
J.A. Mogel Guraso Elkartea
Mogel Isasi BHI
Aspe (pelotariak)
Eibar Kirol Elkartea
Iosu Egigurenen Lagunak
A.E.K.
...eta kitto!
Etxerat
Amnistiaren Aldeko Mugimendua
Arrate Kultur Elkartea
Matrallako Irratia
Musika Eskola
Dendarien Elkartea
Klub Deportiboa
Rugbi Taldea
Euskara Batzordea
Udaleko Langileak
J.A. Mogel Ikastola
Alfa Eibar
Euskal Bizikleta Kirol Elkartea
LAB
Aralar-Iratzarri
Eibarko Ezker Abertzalea
EA
EAJ-PNV
PSE-EE-PSOE
Ezker Batua
Sostoa Abesbatza
Ignacio Zuloaga Institutua
Itzio Ikastetxea
Ustekabe Txaranga
Eibarko Gazteria
09/IV/3 ...eta kitto!
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H

ezkuntza
Esparrutik
Amaña ziherkatuko dau
Korrikak lehelengo, Torrekuara abiatu, Valenciaga fabrikia eguaneko bidia hartu eta
Otaola Hiribidera pasatzeko;
hortik Markeskuan errebueltia
hartu eta Ipuruatik juango da,
AEK euskaltegi paretik pasauta
Untzagaraiño aillegatzeko. Ondoren Calbetonetik Bidebarrieta osua ziherkatuko dabe korrikalarixak, Azpirineko etxietan
girau eta Arraguetan gora segiduko dau ibilbidia, Errebaletik
Untzagaraiño;
udaletxiaren
atzeko partetik bueltia emon
eta Calbetonetik pasauko da

37 taldek eruango dabe lekukua Eibarko
kalietatik. Argazkixan, oin dala urte biko
ediziñua, Untzagatik Calbetonerako bidian.

K ORRIKA

bigarrenez, Bidebarrietatik Karmen kaleraiño juan eta Maltzagaraiño. 37 taldetako ordezkaxerik hartuko dabe lekukua,
Korrikak herri barruan egingo
dittuan 6’3 kilometruak antxitxiketan betetzeko.

Ongietorri euskaraz bizi
nahi dogunon herrira leluari jarraittua, beste behiñ Euskal
Herrixa lotuko dabe korrikalarixak, urte birik behiñ egiñ ohi
daben moduan. Aurretik Korrika Kulturalaren barruan hamaika ikuskizun eta ekitaldirekin gozatzeko aukeria euki dogu eta umiak be euren Korrika
Txikixa ospatu eben aurreko
asteko barixakuan.
Dana preparatzen jo eta sua
ibilli dira Eibarko AEK euskaltegikuak eta antolaketa-lanen pisurik haundiña euren gaiñ hartu badabe be, herriko beste talde askoren laguntasuna jaso
dabe. Batzuk ekitaldixak antolatzen lagundu detse eta beste
batzuk, barriz, euren inguruan
euskeria bultzatzeko bestelakuak egin dittue. Urkizu eskolakuak, adibidez, gurasuen artian
euskeria gehixago erabiltzeko
gonbidapena zabaldu dabe gurasuen artian eta 50 erantzun
jaso dittue. Dana Korrikarako
preparatzen juateko.

Bixar, gaberako girotzen juateko, Arrate Kultur Elkartian
bertso bazkarixa egingo dabe,
Amets Arzallus eta Unai Iturriaga bertsolarixekin.

Musikia jaixa girotzeko
Korrikari ibillaldi osuan laguntzen detsan megafonixatik
entzungo dan musikaz aparte,
Eibarren hainbat taldek jardungo dabe kantuan, arratsaldetik,
jai girua suspertzeko asmuarekin. Ustekabe fanfarriak normalian sanjuanak arte ez dau denboraldixa hasten, baiña Korrika
dala eta, “salbuespena” egingo
dabela iragarri eta 19.30xetatik
aurrera kalian ibilliko dira.
Sostoa abesbatzak, barriz,
Karmelitetan kontzertua emongo dau, kanpotik etorrittako
beste bi abesbatzarekin batera
gaiñera eta kontzertua amaittu
ondoren Karmengo amaren eliza inguruan kantuan jardungo
dabela aurreratu dabe.
Eta Kaleetan Kantuz-ekuak
hilleroko kalejiria bixarko aurreikusitta zekenez, ba ez dira
atzian geratuko eta eurak be
Korrikari ongietorrixa kantuan
emongo detse eta herrittar guztiak animau nahi dittue eurekin
bat egittera. 19.30xetan urtengo dabe kalejiran, Untzagatik
hasitta. Juan Bautista Gisasola
Musika Eskolakuak eta Tururututu txarangakuak be musikia
eskintzen ibilliko dira herriko
kalietan.
Amaieria Gasteizen
Eta domekan, Korrikaren
amaiera ekitaldixa Gasteizen
osaptuko da eta jaialdira juan
nahi dabenandako autobusa
urtengo da Ego Gaiñeko autobus geltokitik. Amaiera ekitaldixa 12.30xetan izango da, An-

GEURE 11
GAIA
XABIER ZUBIZARRETA, AEKko ordezkaria

“KORRIKArako
Eibar oso plaza
potentia da”
- Urte birik behiñ egitten dan ekitaldixak
zelako esanahixa daka AEKrendako?
Korrika helburu biri jarraittuta antolatzen da.
Lehelengo eta behin, euskeriaren premiñia
daguala, hizkuntzaren erabilleria aldarrikatu
nahi dogu eta, horretarako, naziño maillako
presentzia dakan ekitaldixa da Korrika, hori
danori kalera etaratzeko bidia. Eta, horrez
gain, ez dogu ahaztu bihar oindiok be laguntasun ekonomikua bihar dogula, hiru administraziñotik bik ez deskuelako ixa ezertan laguntzen. Baiña, duda barik, lehelengo helburua
da bixetatik inportantiena.
- Aurtengo ediziñuak badu berezittasunik?
Zergaittik mezu hori?
Ongi etorri berbia erabilli da AEK-k ongietorrixa emon nahi detselako euskeraz bizitzera gerturatzen diran guztieri. Eta ez bakarrik atzerritarreri, baizik eta mundu guztiari.
Izan be, gure artian urtietan bizi diran erdaldunak badagoz, eta pausua emotera animatzen badira ongietorrixak izango dirala azaldu nahi dogu.
- Zelan bizi dau Korrika Eibarrek?
Eibar Korrikarako oso plaza potentia da.
Talde askok eta oso izaera diferentekuak hartzen dabe parte, Korrika beraren pluralismuadre Mari Zuriaren plazan, baiña
ostian be ez da zeregiñik faltauko. 15.30xetatik aurrera Foru Plazan Hesian, Zea Mays
eta Betagarri taldiak kontzertua
eskinduko dabe eta txosna
erraldoia egongo da martxan,
bokata eta guzti.

ren adibide garbixa ikusi leike hor eta hori holan izan da aspaldidanik, urte askotako kontua da hori. Eragille sozialak, kulturalak, kirol
taldiak, alderdi politikuak… oso abaniko zabala hartzen dabe eta hori azpimarratzeko moduko ezaugarrixa da.
- Ez da hala izaten beste herri batzuetan,
ala?
Ba toki batzuetan oindiok be ez da emoten
horrelako aniztasuna.
- Etzi Gasteizen amaittuko da Korrika. Zelako ekitaldixa izaten da azken hori?
Adjetibo bat aukeratzekotan, magikua dala
esango neuke. Oin dala 10 egun Tuteratik
abiatu eta domekan Gasteizen amaittuko da
Korrika, oztopuak oztopo lekuko hori 12.30xetan bere helmugara aillegatuko da. Goguan
dakat azken ediziñuan Mikel Laboak eruan
ebala lekukua azken zati horretan eta momentu magikua izaten da, oso hunkigarrixa.
Korrikaren amaierarako programaziño zabala
antolatzen da, ekitaldi morduarekin eta han
bizi dan girua benetan berezixa da.
- Eta aurreko astiak? Zelan bizi dittuzue
dana antolatzen ibiltzen zarienak?
Egin biharreko lana ikaragarrixa da: beti
esaten dogu Korrikan dana hilbanauta daguala, baiña ez jositta. Beti dagoz lotu biharreko
gauzak, Korrika Kulturala dago, Korrika Txikia… zapatu gabian Maltzagara aillegatzian,
orduan amaittuko dogu.

Enparantza Berrian, barriz,
15.00etan Kidam maguaren
saiua egongo da eta 17.00etan
Atxikistan hasiko da: munduari
bira jolasean (taillarrak), Kukutzako rokodromua, txosnia, bokatak, arropa salmenta…
Aihotz Plazan, 15.30xetan
Algara dantza taldiak jardungo
dau lehelengo eta 17.00etatik
aurrera Patxi Pérezen txandia
aillegauko da. Hantxe bertan
txekor-erretzia, kupel erraldoia,
talogilliak, txistorria, txosnia eta
artisau azokia egongo dira
martxan.
Landatxo Kiroldegixan 14.00etatik 16.00etara txosnia egon-

go da zabalik eta nahi dabenak han preparauta egongo
dan jangelan etxetik eruandakua jateko aukeria izango dau.
Eta Posta kalian 14.00etatik
15.00etara Kukai dantza taldiak Soka ikuskizuna eskinduko dau. Bertsolarixak eta erakusketia be egongo dira. Eta
hori dana gitxi balitz, kalietan
egun osuan albokarixak, txistularixak, hankapaluak, trikitilarixak, Brasilgo batukadia, Txalamako perkursiñua, Iruñeko
elektrotxarangia… eta nahi dabenak parrandia Jimmy Jazz
aretuan jarraitzeko aukeria eukiko dau.
...eta kitto! 09/IV/3
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12 GAZTE
KITTO
teenajea

Mogel Isasiko Gorka eta Xabier Zubeldia izango
dira VII. Olinpiada Matematikoetan. Anaia biki
hauek maiatzaren 9an Donostian egingo den 2. fasean
hartuko dute parte. DBHko 2. mailako ikasle hauek
ez daukate urrezko domina lortzeko esparantza
handirik, baina nork daki.

GORKA ETA XABIER ZUBELDIA,
ikasleak:

“Irabazteko itxaropen
gutxirekin goaz Olinpiada
Matematikoetara”

- Euskadiko 7. Olinpiadan
hartuko duzue parte. Nolatan
bada?
Gorka: Eskolan eman ziguten
Olinpiada Matematikoen berri
eta horrela eman genuen izena. Klasean azterketatxo bat
egin ziguten eta gu biok irten
ginen irabazle.
- Nolakoak izango dira Olinpiadak?
Xabier: Egia esan ez dakigu
oso ondo zer nolako ariketak
egin behar izango ditugun zehazki. Esan digutenez, interneten ipiniko dituzte ariketen nondik norakoak, beraz, sarera begira egon beharko gara zer egin
behar dugun zehazki jakiteko.
Gorka: Aipatu digutenez matematikaren inguruko buruketak
ebaztu beharko ditugu, batez
ere logika erabiltzea beharrezkoak diren buruketak.
- Nola prestatzen ari zarete
Olinpiadetarako?
Biek: Ez gara prestatzen hasi
oraindik (barreak).
Xabier: Ez dugu pentsatu mo-

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
09/IV/3 ...eta kitto!
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du batean edo bestean prestatzea. Klasean egiten ari garenarekin nahiko dela uste dugu.
- Anaiak izanda erraza daukazue elkarrekin etxean prestatzeko.
Gorka: Bai, hori bai, agian zita
hurbiltzen doan heinean zerbait egitea pentsatuko dugu.
- Zein esango zenukete dela
zuen puntu indartsuena,
zuen baza, Olinpiadei begira?
Gorka: Esango nuke ez daukadala puntu indartsurik (barreak).
Xabier: Ezta nik ere.
- Puntu ahulik badaukazue?
Xabier: Geometria.
- Badaukazue irabazteko
itxaropenik?
Gorka: Ez askorik.
- Sariak izango dira bada.
Xabier: Bai. Lehen lau sailkatuek atzerrian ikasteko beka
bat jasoko dute.
- Ez litzaizueke kanpora ikastera joatea gustatuko?
Gorka: Ez, nik nahiago dut 5.
eta 6. sailkatuek jasotzen dutena, argazki kamera alegia.

AK ON DIA
Albaitari Zentroa
Bittor Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15
Julen Arano / Ma Jesus Blanco

LORADENDA

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

Gazte Martxa independentziaren alde
Apirilaren 10etik 12ra
Euskal Herriaren
independentziaren alde
Gazte Martxa egingo da
Amaiurretik Donibane
Garazira. Mendian
zehar ibiltzeaz
gain, kontzertuak,
ikus-entzunezkoak eta
beste ekitaldi batzuk
egingo dira. Bertara
joateko sarrera eta
bonoak salgai daude
Montekasino tabernan.

E

ibarko gazteriak’ Gazte
Martxan parte hartzeko
gonbidapena luzatzen
die eibartarrei gutun baten bitartez. Ibilaldia apirilaren 10a
eta 12a bitartean egingo da
Nafarroa eta Nafarroa Beherean, Amaiurretik Donibane
Garazira. Euskal Herri osoan
zehar antolatu dituzte autobusak bertara joateko, beraz,
euskal gazteek euskal mendiak hartuko dituzte.
Apirilaren 10ean, barixakua, 12.30etan egingo da harrera ekitaldia Amaiurren eta
honen ostean, 13.00ean, hasi-

Musikak, bertsoek, jolasek eta hitzaldiek beteko dute Gazte Martxaren egitaraua.

ko da martxa. Bidea eginez
Baigorrira iritsiko dira gazteak
eta ikus-entzunezko emanaldia izango da han gauean.
Zapatuan, hilaren 11n, Baigorrin 08.00etan esnatu eta
gosaldu ondoren, 09.30etan
Anhauzera bidean ipiniko dira
parte-hartzaileak. Egitarauaren arabera, Musikherria Gaua
egingo da bertan, txosna, bokata eta abarrekin.
Azken egunean, apirilaren
12an, Donibane Garazira iritsiko da Gazte Martxa. Goizean

Aberri Egun bateratuarekin
egingo dute bat gazteek eta
eguardian harrera ekitaldia
egingo da Garazin. Bestetik,
hiru gune ezberdin egongo dira bertan: Jantokiaren gunea,
azoka+herria eta karpa nagusia. Jantokiaren gunean 13.30etan bertso saioa eta bazkaria
egin ostean, 16.30etan Xiba
herri jokoak, 17.30etan ‘Munduko gazte iraultzak’ hitzaldia
eta 19.00etan kalejira egingo
dira. Azoka+herria gunean,
bestalde, egun osoan Euskal

GAZTE 13
KITTO
Herriko jendarte eragileen erakustoki handia egon eta 16.00etatik aurrera Musikherria maratoia hasiko da.
Hiru egun horiei amaiera
emateko, azkenik, karpa nagusiak ekitaldi politikoa (20.00)
eta kontzertuak jasoko ditu
(21.30etan hasiko da eta Kasu
+ MAK, Def Con Dos, Su Ta
Gar, Delorean eta Mouss &
Hakim arituko dira).

Bonoak 35 euro
Gazte Martxan parte hartzeko nahikoa da sarrera ordaintzea (aurrez erosita 15
euro eta bertan erosiz gero
18 euro), baina badago bonoa erosteko aukera 35 eurotan (32 euro 10eko bonoa
erosiz gero). Bonoaren barne
martxako azpiegitura, eguneroko gosariak, edalontzia,
oparia, 4 pertsonarentzako
zama zakua, kontzertuak eta
azken eguneko bazkaria daude. Montekasino tabernan eskuratu ahal daitezke bonoak
apirilaren 5era arte. Informazio gehiagorako: www.lotuindependentziara.net

Institutukoak Ingalaterran

IGNAZIO ZULOAGA INSTITUTUKO BATXILERGOKO 1. MAILAKO
ikasleak Ingalaterran izan ziren martxoaren 7tik 13ra. Lehen egun
bietan Londres ezagutzeko aukera izan bazuten, hurrengo egunetan
Yorkshirera joan ziren, besteak beste, ‘One World, many colours’ egitasmoan parte hartzera. Bertan, St. Wilfrid ikastetxean 17 herrialde
ezberdinetako ikasleekin gizarteak gazteei planteatzen dizkien erronkei buruz hausnarketa egin zuten. Gainera, York hiria eta Viking Museoa ezagutzeko aukera izan zuten. Azkenik, ‘The festival of talents’
ekitaldian hartu zuten parte, Euskal Herriko dantza tipikoak azalduz.

DORI BRAVO VICENTE
MODESTO BASTARRIKAREN
(M

2.

URTEURRENA

EMAZTEA)

ZURE irribarre
eta samurtasuna
betirako izango dira
GURE ARTEAN.

Bere aldeko Meza ospatuko da apirilaren 5ean (d omeka),
eguerdiko 13.00etan, Karmengo Amaren parrokian.

...eta kitto! 09/IV/3
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miren albistegi sojo

arragueta, 2 - bis B
t. 943 208 330

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

OSASUN
BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

Estetika klinika
-

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

HORTZ KLINIKA

Ze r
behar
duzu
R.P.S. 196/07

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Ikusten ez den ortodontzia

LIPOSUKZIOA
BLEFAROLASER
PEELING
COUPEROSIS
MESOTERAPIA
BOTOX
ZELULITISA (LPG)
BARIZEAK (LASER)
AKNEA (LASER)
KOKOSPEAREN EZABAKETA
TATUAIAREN EZABAKETA
EZPAINEN PUZTUKETA
ZIMURREN EZABAKETA
DIETETIKA ETA NUTRIZIOA

Ortodontzia
ume eta
helduentzat
Egiguren, 6

Mª Dolores Olaizola Doktorea
EIBARKO ZENTRO MEDIKOA

- be he a

www.c linic a-a bont za. com

D
Diie
ette
ettiik
ka
a

Nutrizio eta
Dietetika Zerbitzua

U r k i z u , 1 3 ( O r be a k o D o r r e a k )
T e l f. : 9 4 3 1 2 0 2 0 0 - 9 4 3 4 2 5 7 0 6
ww w. ma r i ad o l o r e s o l a i z o l a . c o m

UNTZAGA
hor tz-klinika
egunero

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea
Umeen obesitatea
Kontsulta astearte eta ostiraletan
Nutrizio-berreziketa
Ordua hartzeko: 647 823 971
pertsonalizatuak
Dieta
S a n A g us t i n, 2- 4
B ul e g oa k I L ok a l a

F
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eibartarren irribarrea pizten

Untzaga, 2 - 1. Eskuma
Tfnoa. 943 70 25 92

Err
re h a b i l i t a z i o a
Bista Eder, 19 - behea
Tel. 943 70 00 82
943 20 84 75

✓
✓
✓
✓

g r u p o

i n n o v a

Inplanteak
Ortodontzia
Zuritzea
Hortz-estetika
d e n t a l

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA
09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNE RO

Calbeton 19 - 3. ezk.

Tfnoa: 943 20 72 17

GASTESI

Hortz-Klinika
J e s u s M ª G a s t e s i - A n e G a s te s i
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia
Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90

IRAZABAL Hortz-Klinika

A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK

ZERBITZUAK

Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua
ABANTAILAK

- DESKONTU BEREZIAK:
Mutua eta Aseguruak, enpresak…

- IMQ

RPS 04/02

J. Etxeberria, 12 – 1. esk.
Tel. 943 208552

ANE MENDIA

CRF AMOSTEGI

970 Kolegiatu zbkia.

ARRAGUETA, 20

ERREHABILITAZIOA
✽

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Logopedia

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2

(EIBAR)

San Ignacio 2

901 kolegiatu zkia.

(ELGOIBAR)

Tfnoa. 943 74 33 74

Errehabilitazioa
eta Fisioterapia

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ib ar ra doktorea

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

ane_mendia@hotmail.com

ENEKO MAILAGARAI

Patronato
Eibarrés

Tfnoa. 943 20 34 46

TLF: 943 53 06 42

(08.00 - 19.30)

Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58
Faxa - 943 12 03 58

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

– fisioterapia
– osteopatia

– errehabilitazioa

Manu Sánchez FISIOTERAPEUTA

Juan Gisasola, 14
943 12 70 78

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

Telefonoa:
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GIDA

Kirol medikuntza
KIROL MEDIKUNTZA
ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

• Odol analisiak
• Elektroterapia
• Fisioterapia
• Urgentziak
• Esfortzu probak

• 3. adinekoen mantenimendua
• Kontsulta medikoak
• Errekonozimendu medikoak
• Masaje terapeutikoa
• Kirol masajeak
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

ELENA
AIZPUN
POD124
OLkolegiatu
OGzenbakia
OA

943 12 14 93
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

O
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●

egunero arratsaldez

San Juan 11 - solairuartea
Tfnoa: 943 20 19 82

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)
Ana Artamendi
- Afa siak

- D isf on iak

Beatriz Ortueta

- Dislexiak

eta

- Hi zmo te ltasun a

- D is l al i ak

- Esk ola arazoak

T. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15
Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79

UME ETA HELDUENDAKO

PSIKOLOGIA
KABINETEA

B I D E B A R R I E TA 4 8
EIBAR
943 203050
ERDIKO KALE 5 4
A R R A S AT E
943 799746

Jo se Alb erdi Alb erdi

OKULISTAK

AR OR

- Degluzi o atipikoa

ERA GUZTIETAKO MUTUA ETA ASEGURUEKIN KONTZERTATUA

Diputazio, 8-10 48260 ERMUA • Tel. 943 17 21 12 - 943 17 21 16
Faxa: 943 17 21 12 • e-maila: indartu@euskalnet.net
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ARRATE GARITAONANDIA

ESTRESA
ANTSIETATEA
● DEPRESIOA
● ERLAJAZIOA
● FOBIAK
●
●

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

PODOLOGOA
Maider
Lopez
Etxeberria

ALZHEIMER-TERAPIA
IKASTEKO TEKNIKAK
● UMEEN ARAZOAK
● AUTOESTIMA
● MEMORIA LANKETA
● ALZHEIMER-TERAPIA
●

HELBIDE BERRIA:
Bidebarrieta, 27-B (3. atea)

943 20 22 66
646 233 182

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa
Oscar Mondragon Lili

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

Urkizu, 13 - behea
Telf. 943 206823 eta 686 859023

65 Kolegiatu zbkia.

Iñaki R iver o Z abale ta

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

H e m e n z u re t o k i a i z a n n a h i b a d u z u
deitu 943-206776 telefonora

16 MUSIKA
LITERATURA
Asier Serranoren
Hitzen funanbulista (2) /

kolaborazioa

C L I M B T H E S TR IN GS

Aurreko kolaborazioa gogora arin ekarriz: Afrikan ematen diren adierazpen askatasunaren urraketa bortitzen testigantzak aditzen nengoen, Dakarreko kongresuan. Jack
Mapange poeta Malawiarrak “jump the rope” (salto egizu soka) bozgoran esan zigun,
eta bertaratutakoak saltoka hasi ginen barre eroan… galdera batekin eten nuen kontakizuna: zergatik? Bada, honatx erantzuna: Jackek, poesia erabili zuen bere herrian
gertatzen ziren izugarrikeriak salatzeko arma gisara… eta hargatik atxilotu eta torturatu zuten behin eta berriz ziega krudeletan. Horrelako bizitza esperientzia lazgarri
baten zoramenean, funtzionarioen aurrean mututasuna eta sumisioa aukeratzetik
urruti, Jack Mapangek sufrikario hartatik eskola sortu zuen “jump the rope” izeneko
poemarekin. Oinarrian, zera erakusten du Jackek norberari errezitatu behar zaion poema hortan: irri batekin erakutsi iezaiozu zapaltzen zaituenari bera baino gizakiagoa
zarela, eta ubeldurek eta hezur hautsiek eragozten badizute ere, salto egin oztopo
ikusezinen gainetik haur baten pasio berberaz.
Malawiarraren biziraute lezioa oraindik irentsi barik nuela ailegatu zen biharamuna
Goreeko irlara, eta berarekin bigarren lezioa: Musikari kurdu batekin gitarra zahar bat
afinatu nahian nenbilen, ezinean. Bat-batean, Jacken boza aditu zen: “climb the
strings” (eskalatu hariak). Bere itzala urruntzen bistaratu nuen ezinbestean.
Ez zitzaidan kostatu lezioa ulertzea: Zoriontasunaren armonia entzuteko, oina non
pausatu behar den ikasten ahitu behar da denbora.

musika

Irati Jiménez
Nora ez dakizun hori

Four Friends
Haruntzago

Friendstarren hirugarren disko-lana dugu. FFen lan berriak betidaniko ezaugarri
batzuei eusten die, besteak
beste: oinarri erritmiko sendo eta moldagarriaren gainean eratutako kitarra jokoak, garai guztietako jazz,
blues eta souletik datozen
eragin estilistikoak edo
ekoizpenean hartutako erregistroek duten freskotasun
eta hurbiltasuna.

09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

Zura
Kiribil

"Kiribil", Zura-ren bigarren
diskoa euskaraz egindako
bossanova diskoa da: iturri
desberdinetatik edaten duen
bossanova berritzaileko diskoa. Bertan, rocka eta funkaren tradizioa brasildar samba
eta bossarekin nahasten dira,
mistura ederrean. Orohar, armoniak eta erritmoak brasildar kutsukoak dira, euskara
bihurtzen delarik hitzen hizkuntza nagusi.

Pako Aristi
Elurte bateko ipuinak

Idazlea autoan doa, baina
elurteak autopista itxi du
Pancorbo inguruan. Poliziak
polikiroldegira desbideratu
ditu bidaiari guztiak, gaua
bertan igarotzeko. Eskursiora zihoan haur talde batek
ezagutu egin du idazlea,
haien eskolan izan zelako.
Gaua elkarrekin igarotzea
erabakitzen dute eta, ordu luzeak arintzeko, bakoitzak
ipuin bat kontatuko du.

Batetik Martin dugu, urtetan
munduan barrena ibili ondoren
Bilbora itzuli dena, argazkierakusketa bat egiteko asmoz.
Bestetik Nora, irratian gaua
bere ahots eztiaz janzten duena, baina hainbat sekretu gordetzen dira haren etxean, gaziak eta gozoak. Maitasun ezinezkoak eta kasualitate gertagaitzak topatuko dituzu eleberri honetan. Pasioz eta liluraz
beteriko liburua, jario hordigarri batez idatzia.

literatura

MUNDUKO

KIROLAK
Astelehenean hasi eta zapatura arte, Euskal Herriko Itzuliaren
edizio berria jokatuko da gure errepideetan. Sei etapetatik, bik oso
harreman berezia izango dute Eibarrekin: eguaztenekoa Arrateko
gainan amaituko da eta eguenekoa Untzagatik irtengo. Aukera
paregabea izango dugu, beraz, munduko txirrindulari onenak
-Alberto Contadorrek eramango du 1 dortsala- aurrez-aurre
ikusteko eta euren ahaleginez gozatzeko. Aurten ez da Euskal
Bizikletarik izango, baina txirrindularitza zaletuek ez dute
kexatzeko motiborik, ikuskizun handiaren aurrean baikaude.

ONENAK Eibarko errepideetan

EUSKADI TXIRRINDULARITZA ANTOLAKETAK
elkarte berriak astelehenean debutatuko du Euskal
Herriko Itzuliaren 49. edizioarekin. Euskal Bizikletako ordezkariak elkarte berriaren erdia osatzen dute
eta argi nabaritzen da hori aurtengo ibilbidea aztertzerakoan: etapa baten amaiera eta hurrengo
egungoaren hasiera hartuko ditu-eta gure herriak.
Guztira sei etapa izango du ibilbideak, Ataunen hasi eta Zallan amaitu arte, guztiak ere ETB-k zuzenean eskainiko dituenak. Parte-hartzaileei dagokienez, munduko talderik indartsuenak izango dira gure errepideetan: hogei talde, bakoitza zortzi kideekin, UCI Pro-Tourreko guztiak barne. Izenak aipatzen hasita, hor izango ditugu Contador, Samuel
Sánchez, Sastre, Schleck anaiak, Kirchen, Cunego, Evans, Gesink, Luis Leon Sánchez...
Etapetako perfilei begiratuta, lehenengoan 2.
mailako hiru gain eta 3.go sei gaindituko dituzte;
bigarrenean 1. mailako Lizarrusti, 2.go bi eta 3.go
beste hiru; hirugarrenean 1. mailako Ixua bitan
pasatuko dute, 2. mailako Karabieta eta San Miguel gaindituko dute eta 3.go beste bat; laugarrenean 2. mailako bi eta 3.go bost igo beharko dituzte; eta bosgarrenean 1. mailako bat, 2.go bi
eta 3.go lau gaindituko dituzte. Azken eguneko
erlojupekoak hiru gain ditu.

Giro berezia Eibarren
Ostegun Santu egunean, Untzagatik abiatuko
den etapa hasi aurretik, giro berezia izango da
gurean. Txirrindulariak eta herriko gazteak bildu
nahirik, euren arteko elkartopatzea antolatuko da.
Horregatik, antolatzaileek dei egiten diete 8 eta
12 urte arteko neska-mutilei eguerdiko 12.00etan
Untzagan bil daitezen jai-giroan parte hartzeko.
Naturgas Energiaren lankidetzari esker, kamiseta
bat oparituko zaie guztiei. Parte-hartzaileek bizikleta eta kaskoa eraman beharko dute eta irteera
gunean, pelotoi profesionalarekin aterako zaie argazkia. Parte hartzeko izena eman daiteke apirilaren 5era arte (euskal@euskalbizikleta.com)

Samuel Sánchezek proba ona egiteko asmoa du; hemen, Ballanekin.

SEI ETAPA.astelehenean
Ataun-Ataun, 143 km
13.40etan hasita
martitzenean
Ataun-Villatuerta, 160 km
13.15etan hasita
eguaztenean
Villatuerta-ARRATE, 173 km
13.00ean hasita
eguenean
EIBAR-Gueñes, 161 km
13.15etan hasita
barixakuan
Gueñes-Zalla, 169 km
13.00etan hasita
zapatuan
14.00etan hasita
Zalla-Zalla, 24 km
Etapa guztiak 17.00ak eta
17.30ak artean amaituko dira;
azken erlojupekoa zeozer geroago

Apirilak 8, eguaztena
Eibartik pasatzeko ordua
Non
Km helmugara Ordua
(16.04-16.23)
41,5
Azitain
Ixua
34,6
(16.14-16.34)
Bariantea
8,4
(16.51-17.16)
Ixua
3,0
(16.59-17.24)
Arrate
(17.03-17.29)

Valenciaga Memorialaren 38. edizioa domekan
ESTATU OSOKO TXIRRINDULARITZA
AFIZIONATU mailako lasterketa garrantzitsuena ate joka dugu dagoeneko. Domekan
Valenciaga Memorialaren 38. edizioa izango
da jokoan eta, Eibarko Txirrindularitza Elkarteak antolatzen duen proban, urtero lez, profesionaletarako jauzia egin nahi duten guztiak izango dira. Horrela, 189 txirrindulariz
(23 talde -euretatik 10 Euskal Herrikoak-,
bakoitza zazpi kiderekin) osatutako tropelak
irtengo du Untzagatik goizeko 08.55etan ia
164 kilometro egiteko helburuarekin.
1.12.1 mailako proba hori Espainiako Koparako baliagarria da eta 23 urtetik beherakoen eta elite mailakoen partaidetza izango

du. Ibilbideak ez du aldaketarik izango eta
beti bezain exigentea izango da: Eibar Deba- Itziarko gaina (3. maila, 24. km) Meagaseko gaina (3. maila, 39. km) - Zarautz - Maltzaga - Bergara - Elgetako gaina
(2. maila, 100. km) - Elorrio - Areitioko gaina (3. maila, 125. km) - Eibar - Ixuako gaina (1. maila, 135. km) - San Miguel (3. maila, 151. km) - Elgoibar - Eibar. Ikusten denez, sei mendate igaroko behar dituzte Bidebarrieta kaleko helmugara iritsi aurretik;
etaparen amaiera 13.00etatik 13.25etara
dago iragarrita, batazbesteko abiaduraren
arabera. Tarteko helmuga bi ere izango dira, bata Deban kokatua eta bestea gure he-

rrian, Torrekuan zehazki. Helmugaratu baino lehen, Eibarrera Ermutik sartuko dira txirrindulariak (12.10etatik eta 12.25etara),
hortik Ixuara jotzeko.
Guztira, 4.000 euro banatuko dira sarietan, 400 eta trofeoa irabazlearentzat. Faboritoen artean, antolatzaileek honakoak aipatu dituzte: Pedro Merino (Trasmiera Fuji),
Ruben García eta Guillermo Lana (Caja Rural), Jose Manuel Ballesta (Valencia Terra y
Mar), Igor Romero eta Javier Martínez (Cafés Baqué) eta Mikel Landa (Naturgas Energía), azken hau Gorlako igoeran nagusitu
zena domekan. Igor Romero, bestalde, Debabarrenako txirrindularia izandakoa dugu.
...eta kitto! 09/IV/3
673 zkia.
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KIROLAK
Arrateko kadeteak Euskal Liga
irabaztera doaz Zarautzera

ESKUBALOIKO
KADETE
MAILAKO Euskal Ligako azken
fasea jokatuko da gaurtik domekara Zarautzen eta, sailkatutako
lau taldeen artean, Fernando
Fernándezek eta Pablo Aranzetak entrenatutako eibartarrak faborito garbiak dira orain artekoa
ikusi ondoren. Lehiaketa formatua aldatu egin da aurten, bai
kadeteetan eta baita jubeniletan
ere, eta orain arte Arrateko kadeteek denboraldian jokatutako
partidu guztiak irabazi dituzte: 1.
fasean 14 partidu eta, bigarren
batean, onenekin jokatutako
beste sei partiduak. Multzo ho-

rretan eurak izan dira nagusi,
Irungo Bidasoaren aurretik; beste multzotik, Zarautz eta Basauri sailkatu dira.
Sailkatutako lau taldeen arteko norgehiagokak honakoak
izango dira: gaur, Zarautz-Bidasoa eta Arrate-Basauri
(19.45etan); bihar, Zarautz-Baeta
Bidasoa-Arrate
sauri
(19.45etan ere); eta etzi, Basauri-Bidasoa eta Arrate-Zarautz (12.00etan). Aritzbatalde
kiroldegian jokatuko den azken
fase horretan sailkatutako hiru
onenek Espainiako txapelketan
hartuko dute parte.

Deportiboko eski taldekoak San Jose zubian egindako irteeran.

Deporreko eski taldea indartzen

KLUB DEPORTIBOKO ESKI
BATZORDEAK, urte honetako
eskolartekoen irteeretan gaztetxoak gozatzen zutela ikusita,
zabalkuntza egitea erabaki ondoren, 17 lagun berri prest
egon dira bazkide egin eta ekipoan sartzeko. Jende berri horrekin, San Jose zubian egin
zuten lehenengo irteera, hamairu gazte eta monitore birekin; iraupen eskiko modalitate

bietan jardun zuten, “asko ikasiz” eguraldi zein elur aldetik
egun paregabe horietan. Datorren denboraldirako batzordeak
beste hainbat irteera antolatuko
ditu, bai taldearentzat baita urteroko eskolarrei zuzendutakoak ere. Aldi berean, eskerrak
eman nahi dizkie Deporreko zuzendaritzari, laguntasun ekonomikoagatik, eta materiala laga
dieten partikular guztiei.

Rugbian Caceresera igoeraren bila

UNBEN ZALETU KOPURU POLITA batu zen domekan Hierros
Anetxe eta UCAM Murciaren arteko itzulerako partidua ikusteko.
Joaneko partidutik 14 puntuko errenta zuten eibartarrek, baina gogor egin behar izan zioten aurre Murtziakoei 8-0 irabazteko. Emanuelek eta Jokinek lortu zituzten eibartarren puntuak. Hurrengo
kanporaketa CAR Caceresen aurka izango
dute Eibar Rugbi Taldekoak; domekan jokatuko da Extremaduran lehenengo partidua eta
itzulerakoa Unbeko zelaian izango da hilaren
18an edo 19an. Ea
Ohorezko B mailara
igotzea lortzen duten.

Kalamuako judokak
Logroñon eta Zaragozan

LOGROÑON ZAPATUAN JOKATUTAKO Espainiako jiu-jitsu txapelketarako sailkapen
fasean, Kalamua taldeko Aitor
Villalbak eta Sergio Hidalgok
lortu zuten mozketa hori pasatzea eta bigarren baterako

sailkatzea. Domekan, bestalde, judoko 23 urtetik azpiko
nazional sektoreko lehiaketa
jokatu zen Zaragozako Monzalbarba herrian eta, bertan,
Natalia de Dios 3. postuan
sailkatu zen.

Etxaniz-Egaña pelotako Udaberri Torneoaren finala

DOMEKAKO 11.30-ETAN HASIKO DEN
JAIALDIAN, Udaberri torneoaren finala jokatuko dute Bergarako udal frontoian Etxaniz eta Egaña Klub Deportiboko ordezka09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

riek. Eskoriatzako Oiartzabal eta Zubizarreta izango dira aurkariak eta ez dago argi
zein izango den irabazlea. Eibarko bikoteak
22-2 irabazi zuen martitzenean Astelenan,

Deba Arroko torneoaren barruan, sasoian
dauden seinale. Bestalde, Jon Bengoetxeak, Bergarako Muguruza aurrelariarekin,
Lezamako txapelketaren finala galdu zuen.

KIROLAK

Markel Alberdi igerilariaren
hiru marka berri

HAMAZAZPI URTEKO IGERILARI GAZTEAK hiru probetan
eta erreleboetako beste bitan
hartu zuen parte Castellón jokatutako Espainiako neguko
igeriketa txapelketan. Junior
mailako igerilaria 6. postuan
sailkatu zen libre modalitateko
50 metroko proban (23’’79), 7.a
izan zen 100 metrokoan
(51’’08) eta 10.a 200ekoan
(1’15’’01). Aipatutako hiru probetan klubaren markak hobetu
zituen. Aurretik, Euskadikoan,
juniorretan, Alberdik proba bi
irabazi zituen, beste baten 2.
egin zuen eta eta beste baten
hirugarren. Absolutuetan, bes-

Arraterekin autobusa Zaragozara

Markel Alberdi eta Aitzol Arrillaga, UrbatUrkotronik-eko ordezkari aipagarrienak.

talde, Aitzol Arrillagak 5. eta 6.
postuak eskuratu zituen.

Eibar-Reala 11n edo 13an

AZKEN DOMEKAN PARTIDUA GALDUTA, egoera zailean dago
Eibar Foball Taldea, jaitsiera postuan oraindik. Etzi Valentzian jokatu beharko dute, Levanteren aurka, 17.00etan hasiko
den partiduan, eta komenigarria izango da lehenbailehen puntuak biltzen joatea.
Aste Santuan, bestalde, Realaren aurkako partidua jokatzea egokitu zaie eibartarrei. Hor ere zorte
handirik ez eta, Realak neurketa 13ra atzeratzea
onartzen badu ere, Eibarrek zaila izango du Federazioaren baimena izatea atzerapen horretarako. Modu
batean edo bestean, bi egun horietako batean jokatuko da. Domekan min hartutako Rekarte, bestalde,
baliteke partidu horretarako sendatuta egotea.

EHF KOPAKO ITZULERAKO
PARTIDUA dela-eta, Arrateko
zuzendaritzak autobusa antolatu du taldearekin animatzera joan nahi dutenentzat (eskaerak
gaur 20.00ak arte egin daitezke). Autobusak bihar goizeko
09.00etan irtengo du, Arrate Hotelaren paretik, eta partidua
arratsaldeko 16.45etan hasiko
da Zaragozako Felipe Printzea
pabilioian. Eibarko taldeak lau
goleko aldea atera beharko du
kanporaketari buelta emateko
eta, Ipuruan ikusi zenez, ez du
erraza izango. Salaberria baja
izango da eta Ivo Díazen partehartzea zalantza izaten jarraitzen du. Neurketa ETBk emango du zuzenean.

Zaleek taldea animatzeko aukera izango dute.

Bestalde, jubenil mailako
Euskal Ligako azken fasea
izango da jokoan gaurtik domekara arte Ipuruan. Arraterekin
batera, Bidasoak (gaur euren
aurka, 20.30-etan), Escolapiosek (bihar, 17.30etan) eta Zarautzek (etzi, 12.00etan) jardungo dute txapelketaren bila.

Pello Osoro, Espainiako
azpitxapeldun hexatloian

OVIEDON JOKATUTAKO txapelketetan,
bost modalitatetan hobetu zituen Klub Deportiboko atletak orain arte dituen markak;
horrez gain, jubenil mailako kirolariak Gipuzkoako marka eskuratu zuen eta Euskadikoarengandik 15 puntura geratu zen Inma Urkiolak entrenatzen duen Pello Osoro.

...eta kitto! 09/IV/3
673 zkia.
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KULTURA
G a u r a ma it uko d i ra Ei ba r ko XX XI I. N a zi o a r te ko
A n t z e r k i J a rd u n a l d i a k . H i l a b e t e p a s a t a a n t z e r k i a
i z a n d a n a g u s i h e r r i a n , b a i n a C a l i g u l a a n t z e z l a n a re k i n
i t xi k o da o i hal a b i har Col i seo an … d at or ren u r t er a
a r t e . A n t o l a t z a i l e a k o s o p o z i k d a u d e j a rd u n a l d i e k
i z a n d u t e n h a r re r a r e k i n .

Rosa Suárez (eskumatik bigarrena), Zuloagaren kuadro baten aurrean.

Pedrucho Zezenzaleen omenaldia

Juan Aldai polifazetikoa, Musika Bandarekin entseiatzen.

JUAN ALDAI (ANTZERKI JARDUNALDIAK):

“Antzerki jardunaldiak
murriztuko ditugu akaso”

- Jardunaldiak amaitzear
daude. Zein balorazio egiten duzue antolatzaileok?
Aurreko edizioetako jardunaldien antzekoak izan dira.
Arriskutsua da gauzak ondo
joan direla esatea amaitzeko
oraindik bi-hiru egun falta direnean, oraindik dena txarto
irten daitekeelako (barreak).
Uste dut aurten, mailari edo
dagokionez, antzezlan serio
asko ikusi direla. Drama asko
egon dira eta komedia gutxi.
- Zuen helburuak bete direla
esango zenuke?
Beno. Gure helburua, batipat, ikuslegoaren artean antzerkia hedatzea da eta, alde
horretatik, erantzuna baikorra
izan da. Antzezlan askok oso
erantzun positiboa izan dute,
egon dira beste batzuk espero
genuena baino jende gutxiago
erakarri dutenak; orokorrean,
helburu nagusia bete dugu.
- Urtero polemika pizten da
sarreren gainean. Ondo
moldatu zarete aurten?
Uste dut arazo gutxiago
egon direla. Sarrerak salgai
ipintzen diren lehen egunean
jendearen artean auto-antolaketa moduko bat egoten da,
baina beti egoten dira gorabeherak. Hor ezin dugu ezer
egin, leihatilatik kanpo gertatzen den zerbait delako; gai-

09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

nera ez daukagu hori konpontzeko erantzunik, egoera hori
ekiditeko sistemarik ez daukagu. Nahiko tradizionalak gara
horretan. Coliseoak urte osoan Kutxa eta internet bitartez
sarrerak eskuratzeko aukera
eskaintzen du, baina hori
sahiestu dugu orain .
- Aurten, berritasun bezala,
San Andres elizan emanaldi
bat egin da. Nola hartu du
jendeak?
Emanaldia borobila izan
zen. San Andreseko emanaldiak baditu alde batzuk antzoki batean hobeto entzungo zirenak, izan ere, sonoritate aldetik ez da leku aproposena.
Une batzuetan kostatu egiten
zen esaten zena aditzea, baina bazeukan erakargarritasuna ere, ahotsak anplifikatu
egiten zirelako eta sentsazio
eta emozio ezberdina ematen
ziolako antzezlanari. Oso esperientzia polita izan zen.
- Datorren urteko jardunaldiei begira, aldaketaren bat
egitea aurreikusi duzue?
Jardunaldiak nahiko luzeak
izan dira; hori berregituratu
egin beharko genuke agian,
luzapen hori pixkat murriztu.
Luze joan da, jendearentzat
egun asko dira eta nekea nabari da. Hala ere, ez dugu
ezer erabaki horren gainean.

APIRILAREN 19-AN EGINGO
DUTE URTEROKO BATZARRA Eibarko Pedrucho Zezenzaleen Elkartekoek eta, hori
aprobetxatuta,
omenaldia
egingo diete Rosa Suárez Zuloaga eta Antonio de Blas Zaldibarko Txikitori, lagun biek Eibarren zezenketekin zerikusia
duten ekitaldiei emandako bultzada eta horien inguruan
egindako lana eskertzeko ahaleginetan. Bezperan (hilaren
18an) 19.00etan meza egingo
dute San Andres elizan, hildako elkarteko bazkideak gogoan. Domekan, berriz, 11.00etan ekingo diote egitarauari,
San Andres elizako aretoan
egingo duten urteko batzarrarekin. Amaieran, piskolabisa

egongo da. Ondoren, 14.00etan Ego Gain kaleko autobus
geltokitik autobusa irtengo da,
Arrateko Krabelin jatetxean
egingo den bazkarira joateko.
Bazkaria 14.30etan hasiko da,
elkarteko bazkideen eta lagunen parte-hartzearekin. Eta
bazkalostean, berriz, lehenengoz banatuko den Eibarko Pedrucho Zezenzaleen Elkarteko
garaikurra
emango
diete
omendu nahi izan dituzten lagun biei. Jaime López de Gereñuk zuzentzen duen elkartekoek garaikurra emanda eskertu nahi die zezenen alde
egindako guztia eta aurrerantzean arrazoi berarengatik
beste lagun batzuk omentzen
joatea aurreikusten dute.

Eibarko Artisten
Elkartekoak
Portalean

GAUR 19.00-ETAN INAUGURATUKO DUTE Eibarko Artisten Elkartekoek urtero taldeka
eskaini ohi duten erakusketa,
Portalean. Apirilaren 26ra arte
ikusgai egongo den erakusketan 50 bat artistaren lanak batu
dituzte, ehun orotara. Hitzordua
iaz hil zen Jose Kareaga zenari
omenaldia egiteko aprobetxatuko dute. Martitzenetik domekara
egongo da zabalik, 18.30etatik
20.30etara.

KULTURA

Sostoa abesbatza
bihar Karmelitetan

BIHAR ZAPATUA, 20.00-ETATIK AURRERA
Sostoa abesbatzak kontzertu sakroa eskainiko
du Karmengo Amaren elizan. Aurretik, eta urteroko ohiturari jarraituz, hil diren abesbatzako kideen familiakoen omenezko meza ospatuko da. Eibartarrrek 25. urteurrena ospatzen dutela eta,
beste abesbatz bik jardungo dute, gonbidatuta:
Imanol Urzelaik zuzentzen duen Bergarako Aritzeta eta Miren Bernaolak zuzentzen duen Igorreko Luis Iruarrizaga. Hiru taldeek estilo ezberdinetako abestiak eskainiko dituzte. Pianoan Iban

laburrak
Agirregoikoa eta Isabel Laspiurren laguntza izango dute. Kontzertua amaitzean, Korrikak Eibar
zeharkatuko duela aprobetxatuta, Karmeliten inguruan abesten egongo dira.

Umeendako antzerkia hilaren 18an

ANTZERKI JARDUNALDIETATIK KANPORA ERE antzerkiarekin gozatzeko aukera izaten da Coliseoko programazioaren barruan: apirilaren 18an umeendako Sesamo ireki
zaitez antzezlana eskainiko du Caleidoscopio Teatro taldeak, 18.00etan (6 euro). Eta apirilaren 26an, berriz, Poesencia ikuskizuna taularatuko dute Maite Lorenzo, Ernesto Barrutia eta Eduardo Falces eibartarrek osatzen duten Teatro
Interior taldekoek, 19.00etan (7 euro). Ikuskizun bietarako
sarrerak laster salgai ipiniko dituzte, ohiko bideei jarraituta.

Juan Antonio Palacios Ceutan saritua

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA
TALDEKO Juan Antonio Palacios-ek Ceutan
egindako argazkilaritza lehiaketan bigarren saria
eskuratu du, ekaitza itsasoan erakusten duten
zuri-beltzeko argazki bildumarekin. Martxoaren
22an mundu mailan Uraren Eguna gogoratzen
dela-eta, Ceutako Ingurumen sailak eta ACEMSA
udal enpresak bigarren urtez antolatu duten
lehiaketan urarekin lotutako argazkiak lehiatu di-

ra eta deialdia estatu mailakoa izanda ere, sariak
Euskal Herrira etorri dira, lehenengo saria Emilio
Muñoz bizkaitarrarentzat izan baita. Epaimahaiko
kideek azaldutakoaren arabera, “aurkeztutako lanek urtetik urtera kalitatean gora egin dute” eta
datorren urtean aurtengo edizioko maila gainditzea espero dute. Deportiboko argazkilaria aurretik ere hainbatetan saritu dute, Euskal Herrian eta
estatu mailan egindako lehiaketetan.

INSTITUTUKOEN
E R A K U S K E TA
Apirilaren 17an, 19.00etan
zabalduko dute Ignazio
Zuloaga institutuko
ikasleek erakusketa,
Portalean Eibarko Ignazio
Zuloagaren Eguneko Islak
izenburuko erakusketa
hilaren 26ra arte
egongo da martxan
eta martitzenetik
domekara egongo da
zabalik, 18.30etatik
20.30etara. Artea ikasten
diharduten ikasleek
klasean egindako lanekin
osatutako erakusketa
izango da eta lanen artean
mota guztietakoak
aurkitzeko aukera izango
dute bisitariek.
UDALEKUAK
Foru Aldundiaren
udalekuetan izena
emateko epea zabalduko
dute apirilaren 21ean,
14 eta 17 urte
bitartekoentzat.
Interesatuek apirilaren
29ra arte izango dute
izena aurrez emateko
aukera. Informazio
gehiagorako edo izena
emateko www.gipuzkoa.
net/oporraldi helbidera
jo edo 943445980
telefonora deitu daiteke
edo, nahiago izanez gero,
Portaleko 1. solairuan
dagoen Gazte Informazio
Bulegora zuzendu.
FL A M EN K O A CO LI SE OA N
Apirilaren 25ean ikuskizun
berezia hartuko du
Coliseo antzokiak:
De Norte a Sur taldeak
flamenko kutsuko hainbat
dantza eskainiko ditu,
Cielito Musika Bandaren
musikaren erritmora.
Ikuskizuna 19.00etan
hasiko da eta sarrerak
laster ipiniko dituzte salgai
(3’50 euro).

JOSE Mª GOROSTEGI ZABALA
1. urteurrena

ren

(2008-IV-12an, 80 urterekin)

Haren aldeko MEZA ospatuko da apirilaren 12an (domeka),
eguerdiko 12.00etan, KARMEN go Amaren parrokian.
...eta kitto! 09/IV/3
673 zkia.
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KULTURA
Udaberriari ongietorria

Enrike
Izagirre

Metaforak

K

ontu jakiña da
-horretantxe
diharduenendakoKantabria, Asturias, Leon…
horkotxe mendixetako hartzak
bi taldetan sakabanatuta bizi
dirala: batzuek Kantabria
alderago esan daigun; bestiak
harutzago, Asturias parterutz.
Euren artian ez dake oin dala
urtiak hartuemonik, kristauak
ezarritxako desforestaziño
eta errepidiak hartzok pasau
ezin daben trabia diralako.
Gaur, ostera -febreruaren
26xan- periodiko batek dakar
hamendikaldeko lurrialdian
handiko hiru hartzen ulia
eta korotzak topau ditxuela,
eta seguruenera hamendikoren
bat be igaro dala honuzkerio
handiko partera.
Gaur bertan, erretrato eta guzti,
beste periodiko baten diño eze
Sumatrako isla urriñekuan hiru
gizakume garbitxu ditxuan tigre
bat harrapatu eta reserba batera
daroiela, bertako bizilagunak
ez akabatzeko. Itxuria, juan daneko egunetan sei lagun hil ditxue tigriok, Sumatra osuan,
dan-danera be, tigre askorik
gelditxu ez arren.
Aurreko domekako Zazpika-n
Bernardo Atxagak metaforak
erabixazen, beste gai batzuen
artian. Juan Antonio Urbeltzek
be metaforen indarraren gaiñian
oiñarritzen dau geure
dantza-unibersua. Zeuk be,
horretarakua bazara, nunahi topau zeinke zer pentsatua
ipiniko detsun metafora-ale
urrezkua.

09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

ABONTZAKO ITTURRIXA ELKARTEAK udaberriari ongietorria emateko jaia antolatu zuen aurreko asteburuan. Lehenengoz egin zuten globo
puztuketa txapelketa Iker Zatikak irabazi zuen,
argazkian ikusten den moduan, berak egindako
globoa izan zelako egin ziren guztien artean handiena. Antolatzaileek azaldu diguten moduan,
“berak eraman zuen saria etxera, opariz betetako
motxila eder bat. Oso parte-hartze handia izan
zuen txapelketak eta lehia oso estua izan zen
amaiera arte. Lehiaketan parte hartu zutenek globoak puzten zituzten bitartean animazio ikaragarria izan zen. 10 minututan globoak airez betetzeko aukera desberdinak izan zituzten parte-hartzaile guztiek”.

Iker Zatikak irabazi zuen estraineko puztuketa txapelketa.

Horrez gain, eta beste batzuetan egindakoari
jarraituta, Egigurentarreneko parkean ospatu zen
jaialdira gerturatu eta han zegoen txosnan zerbait
hartu zutenen artean zozketa egin zuten. Saritutako zenbakiak 8.002 eta 7.472 izan ziren eta irabazleek zozketa egin eta berehala jaso zuten
otarra. Abontzako Itturrixa Elkartekoen berbetan,
“eguraldiak errespetatutako jaia ohi bezala oso
ondo joan zen. Gaztetxoen presentzia nabarmendu nahi dugu, jokoetan, margotzen eta globoak puzten bazter guztiak bete zituztelako”.

EUSKARAREN
Egigurentarreneko
parkean ospatu
zen jaialdia.
/ LEIRE ITURBE

Menestra egiteko ikastaroa

APIRILAREN 22AN HASIKO DA …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako bigarren sukaldaritza ikastaroa. Aurrekoak izan zuen arrakasta ikusita, hau ere Jesus Artolazabal sukaldariak emango du eta
oraingoan menestra ederra nola prestatu ikasiko dute ikastaroan izena ematera animatzen direnek. Izena eman nahi duenak apirilaren
8ra arte izango du horretarako aukera, …eta kitto!-ra zuzenean joanda edo 943200918 telefono zenbakira deituta. Izen-emateak 5 euro
balio du (...eta kitto!-ko bazkide eta Berbetan-ekoentzat doan).

KUTXA-KO EUSKARAREN
NORMALIZAZIORAKO EGITASMOA ERROTZEN. Hizkuntza plangintza garatzeko teknikaria kontratatuko du aste honetan bertan Gipuzkoa Donostia
Kutxak. Ez da ohiko kontratazioa; lanpostu berriak esan nahi
du lehen aldiz dela abian hizkuntza plangintza, hau da, hizkuntza normalizazioa sistematizatzeko bitartekoa. Euskararen
normalizaziorako egitasmo horrek lau ardatz ditu: Hizkuntza
Plangintza onartu eta abian jartzea; gizartearekiko hurbiltasuna adieraztea; baliabideak jarri
behar direla eleanitza den enpresa kudeatzeko; eta hizkuntzen kudeaketa enpresan txertatzea. Kutxak bezeroei galdetu
zien ea hipoteka norekin negoziatuko luketen: Euriborra gehi
0,40 ematen zuen banketxearekin ala Euriborra gehi 0,50 eta
zerbitzua euskaraz eskaintzen
zuenarekin. %23ak bigarrena
aukeratu zuen. Euskaraz aparte,
Kutxak katalanez, galegoz eta
gaztelaniaz egiten du lan.

TXOKOA

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

laztanak
emoten...

AGENDA

Zorionak, ANE Azpiri
Alegria, martxuaren
27xan hiru urte bete
zenittualako.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, IONE
Arritokieta Martínez,
atzo bi urte bete
zenittuan-eta. Amatxo
eta aitatxoren partez.

Zorionak, LUR,
hillaren 9xan urtebete
egingo dozulako.
Muxu asko aitatxo,
amatxo eta familia
guztiaren partez.

Zorionak, JULEN Zuazo
Zuazua, martitzenian
hiru urte beteko
dozuzelako. Famelixa
guztiaren partez.

Maite zaittugun guztion
partez, zorionak, JOKIN
Bengoa, hereñegun
bost urte egin
zenittuan-eta.

Zorionak, ELENE,
etxeko sorgintxua,
domekan urtia beteko
dozulako. Famelixaren
partez.

Zorionak, JULEN,
txapeldun, bixar zazpi
urte egingo dozuz-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, IMANOL,
astelehenian urtiak bete
zenduazelako. Lagunen
partez, besarkada
haundi bat eta laztanak.

Zorionak, NORA
Arakistain Salbide,
domekan urtia beteko
dozu-eta. Etxekuen
partez.

Zorionak, GAROA eta aitxitxa EDUARDO,
hillaren 9xan sei eta hirurogeitasei urte
beteko dozuez-eta. Famelixakuen partez

JAIOTAKOAK

DENBORAPASAK
SUDOKUA
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“Slumdog
millionaire”

Zuzendaria:
Danny Boyle
Aktoreak:
Dev Patel, Freida Pinto,
Madhur Mittal, Anil Kapoor…

Jamal Malik-ek telebistako lehiaketa batean
parte hartzea erabaki du. Galdera guztien
erantzunak dakizki, eta 20 milioi rupia
irabaztekotan dagoenean, poliziak atxilotuko du
erantzunak nondik lortu dituen azaltzeko…

Martxuaren 21ian jaixo
zan MAIALENen amatxo
Maider eta aitatxo Joseri
zorionak eta laztan
haundi bat, holako neska
ederra ekartziagaittik.

- Daniel Gabilondo Juaristi. 2009-III-17.

2

- Jone Andonegi Blanco. 2009-III-21.

- Amets Lasuen Aristondo. 2009-III-24.
- Nora Aguilar Menezo. 2009-III-25.

3
9
5
7

- Ander Salaberria Lezaundi. 2009-III-25.
- Alazne Márquez Iraegi. 2009-III-27.

- Nahia Prol Domínguez. 2009-III-30.

HILDAKOAK

- Leticia Rodríguez Borque. 72 urte. 2009-III-25.

- Agustina Arizmendiarrieta Trokaola. 85 urte. 2009-III-26.
- Justo Alberdi Azpiri. 93 urte. 2009-III-27.

AURREKOAREN EMAITZA

untzaga

- Nicolasa Iriondo Badiola. 85 urte. 2009-III-27.
- Daniel Salgado Silva. 83 urte. 2009-III-30.

- Mª Concepción Ruiz Fernández. 89 urte. 2009-III-30.

coliseo

zinea filmakzineafilmakzinea

“Al otro
lado”

Zuzendaria:
Fatih Akin
Aktoreak:
Nurgül Yeflilçay, Hanna Schygulla,
Patrycia Ziolkowska, Babi Davrak…

Turkia eta Alemanian bizi diren sei pertsonaren
bizitza ezagutzeko aukera izango dugu.
Bi herrialdeetako bizilagunen artean izandako
harremanak ez dira onak izan, baina heriotza batek
eta atxiloketa batek gauzak aldatu ditzake, edo ez?
...eta kitto! 09/IV/3
673 zkia.
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24

AGENDA

horoskopoa
ARIES
Ez zaitez lotsatu. Nahi zenuelako
egin bazenuen, zergatik lotsatu?
Batek baino gehiagok nahiko luke
izan zuk duzun adorea!
TA U R U S
Beno, metro gutxi batzuk egiten
badituzu ere, nahikoak izango dira
euskararen alde egiteko. Korrika bi
urtetik behin da; ipini zapatilak.
GE M I N I
Nahi baduzu, zergatik ez duzu
egingo? Ez beldurtu; zerbait lortu
nahi baduzu, horren alde egitea besterik ez duzu egin behar. Animo!
CANCER
Aste Santu bikaina pasatuko duzu.
Astroak zure alde daude eta egun
zoragarriak biziko dituzu.
Tira ba, aprobetxa itzazu.
LE O
Ez baduzu gorputza gehiago zaintzen,
Aste Santuan dituzun opor egun
horiek ez dituzu aprobetxatuko. Hain
zaila egiten zaizu pixkat zaintzea?
VI RG O
Nahi duzunean ederki egiten dituzu
gauzak. Txarrena da gutxitan nahi
izaten duzula. Zuk ikusi, badakizu
edozer gauzatarako gai zarela.
LIBRA
Lagun batek ez du bere momentu
onena bizi eta zure laguntza
beharrezkoa izango da beretzat.
Gutxi eginda ere, asko izango da.
SC O RP I U S
Ez baduzu modu onenean azaltzen
ere, funtsean arrazoia daukazu. Berriz
azaltzen saiatu beharko zinateke,
ea behingoz ulertzen dizuten.
S A G I T TA R I U S
Alai ibiliko zara datozen asteotan,
oso pozik. Zergatik? Ikusiko duzu,
baina horrela izango da,
astroek hori diote.
CA P RI C O RN I U S
Ez zara gutxirekin konformatzen
eta gertatuko zaizunak, nahiz
eta askorentzat zoragarria izan,
ez du eragin handia izango zugan.
AQUARIUS
Mendira joateko egun aproposak
izango dituzu Aste Santuan.
Inoiz ez da berandu mendira joateko
zaletasuna berreskuratzeko.
PISC IS
Maitasunaren sareetan erori zara
eta ez da oso erraza izango irtetea.
Beno, seinale ona izango litzateke
sare horretan harrapatuta jarraitzea.

09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

Barixakua 3
ANTZERKI
JARDUNALDIAK
20.30.- Encuentros
(Cía Laressistens, Bizkaia).
Hezkuntza Esparruan.

Zapatua 4
KORRIKA 16
13.30.- Bertso bazkaria
Arrate Kultur Elkartean.
Ongietorria emateko musika
kaleetan: Ustekabe, Juan
Bautista Gisasola Musika
Eskola eta Sostoa
abesbatza.
22.15.- Unibertsitate
Laboralaren parean hasita,
Korrika nagusia.

TAILERRA
18.00.- Zientzia tailerra
ingelesez: Blandiblú tailerra.
Liburutegian.

KALEETAN KANTUZ
19.30.- Kaleetan Kantuz
irteera eta Korrika girotzea.
Untzagatik abiatuta.

USTEKABE
19.30.- Korrika
girotzeko kalejira,
Ustekabe Fanfarrearekin.

ANTZERKI
JARDUNALDIAK
20.00.- Calígula (Torrejón
de Velascoko Caricato Kultur
Elkartearen antzerki taldea,
Madril). Coliseoan.

KONTZERTUA
20.00.- Sostoa
abesbatzaren kontzertu
sakroa, Aritzeta (Bergara)
eta Igorreko abesbatzarekin
batera (aurretik meza egingo
da). Kontzertua amaitzean,
Korrika girotuko dute.
Karmelitetan.

Domeka 5

Zapatua 11

KORRIKA 16

UDABERRI FESTA

09.00.- Korrikaren
amaiera Gasteizen. Hara
joateko autobusaren irteera.
Ego-Gainetik.

16.30.- Udaberri festa.
Errota Gaztelekuan.

TXIRRINDULARITZA
09.00.- XXXVIII.
Valenciaga Memoriala.
23 urtez azpikoen eliteko
Espainiako Kopa Klasikoa.
Irteera Untzagatik (Helmuga
13.00a aldera Eibarko
Bizikleta Plazan).

Astelehena 6
IKASTEN
16.00.- Sendabelarren
Foroa: Mihilua eta alliuma
(sorgin-berakatza).
Portalean.

ESKULAN TAILERRA
16.30.- Eskulanen tailerra. Lehiaketa: Call of duty
(ordenagailu-jokoa). Errota
Gaztelekuan.

Martitzena 7
ESKULAN TAILERRA

TAILERRA
18.00.- Zientzia tailerra
ingelesez: Discover detection
tailerra. Liburutegian.

Astelehena 13
LEHIAKETA
16.30.- Counter strike
ordenagailu-jolas lehiaketa.
Errota Gaztelekuan.

Martitzena 14
ARGAZKI MARKOEN
TAILERRA
16.30.- Argazki markoen
tailerra. Errota Gaztelekuan.

ZINEMA ETA
INMIGRAZIOA
21.30.- Un novio para
Yasmina (Zuz: Irene
Cardona). Coliseoan.

Eguaztena 15

16.30.- Eskulanen
tailerra. Errota Gaztelekuan.

ARGAZKI MARKOEN
TAILERRA

ZINEMA ETA
INMIGRAZIOA

16.30.- Argazki markoen
tailerra. Dardo txapelketaren
finala. Errota Gaztelekuan.

21.30.- Al otro lado (Zuz:
Fatih Akin). Coliseoan.

Eguaztena 8
ESKULAN TAILERRA
16.30.- Eskulanen
tailerra. Dardo txapelketa.
Errota Gaztelekuan.

Barixakua 10
ZINEA
16.30.- Filme baten
emanaldia. Errota
Gaztelekuan.

Eguena 16
SAGARDOTEGIRA
IRTEERA
10.30.- Laka-Erdi
sagardotegira irteera,
Beheko Tokia jubilatu
etxekoekin.

ARGAZKI MARKOEN
TAILERRA
16.30.- Argazki markoen
tailerra. Filme baten
emanaldia. Errota
Gaztelekuan.

SARRERAK
salgai
Z I N E A : Al otro lado. Apirilak 7, 21.30etan.

laster salgai
Z I N E A: Un novio para Yasmina. Apirilak 14, 21.30etan. / Extranjeras. Apirilak 21, 21.30etan. /
Cuando naces… ya no puedes. Apirilak 28, 21.30etan.
A N T Z E R K I A: Sesamo ireki zaitez. Apirilak 18, 18.00etan. / Poesencia. Apirilak 26, 19.00etan.
M U S I K A: Arte y Embrujo. Apirilak 25, 19.00etan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– Apirilaren 5era arte
APOLINAR ALDALUR-en koadroak.
Topalekuan.

– Apirilaren 8ra arte
PIZTIARIOA (TXILIKU-BAROJA COLLET)
grabatuak. Portalean.

– Apirilaren 10etik 19ra
MAITE ARRIAGAren margo erakusketa.
Topalekuan.
– Apirilaren 14tik 24ra
GARAPENERAKO BERDINTASUNA
argazki erakusketa. Udaletxean.

– Apirilaren 26ra arte
EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAren erakusketa.
Portalean.
– Apirilaren 19ra arte
JAZINTO OLABEren margo erakusketa.
Donostiako Kutxa Boulevard aretoan.

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

– Reiki (1. Mailako ikastaroa).
Noiz: Apirilak 4 eta 5, Txaltxa Zelaiko Reiki Zentroan.
Izen-ematea: 665743217 / 666804625.

– Sukaldaritza ikastaroa (Jesus Ar tolazabal).
Informazioa eta izen-ematea: …eta kitto!-n,
943200918 telefonoan. Apirilaren 8ra arte.

– Guraso eta seme-alaben ar teko
harremanak hobetzeko ikastaroa .
Noiz: Maiatzak 6, 13, 20 eta 27an, 18.30etatik
20.30etara, Portalean. Izen-ematea: Apirilaren 6tik
maiatzaren 4ra, Pegoran.

lehiaketak
– Eskola Agenda 2009/10.
Zer: Aurreko eta atzeko azaleko orriak diseinatzea.
Gaia: Eibartarrok kirolari. Norentzat: Eibarko
ikastetxeetan matrikulatuta dauden 12-18 urte bitarteko
gazteak. Maiatzaren 15erako, Pegoran.

telefono jakingarriak

farmaziak

3, barixakua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)

4, zapatua

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

5, domeka

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

6, astelehena

EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

7, martitzena

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

8, eguaztena

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria,
GAUEZ Larramendi (Calbetón,

9, eguena

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria,
GAUEZ Larramendi (Calbetón,

10, barixakua

EGUNEZ Barandela
GAUEZ Larramendi

11, zapatua

7)
19)
4)
19)

(Z. Agirre, 4)
(Calbetón, 19)

EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Larramendi (Calbetón,

19)
12, domeka
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
13, astelehena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
14, martitzena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
15, eguaztena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
16, eguena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
17, barixakua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

– Sanjuanak 2009 Eibarren kar tel lehiaketa.
Lanak aurkeztea eta informazioa: Maiatzaren 15erako, Pegoran.

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

autobus ordutegiak

E IBAR-DONOS TIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EIBAR-BIL BO. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-E IBAR.
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. E I B AR G ASTEI Z. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.
Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:
08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. G A STE IZ- EI BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. E IBAR- IRU ÑA. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRU ÑA- EI BAR . Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIB A R - A R R ATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R AT EE I B A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. E I BA R- E L G ETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E LGETA- E I B AR . Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50era orduro. ME NDARO-ERMU A. Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

tren ordutegiak

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

– Alkohol gehiegikeriaren kontrako umor ezko pegatina.
Lanak aurkeztea eta informazioa: Maiatzaren 15erako, Pegoran.
...eta kitto! 09/IV/3
673 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Legarren pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Berriztuta.
28.000.000 pzta. Tel. 659-687736.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 36’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 616-207343.

– Conilen (Palmar) etxea alokagai. 3 logela, lorategia, parkina. Hondartzatik 500
metrotara. Sanjuanetarako eskaintza berezia. Tel. 607-310266.

– Emakumeak Eibarren pisua hartuko luke alokairuan. Tel. 618-058757.
– Urkizun pisua alokagai. Tel. 661793531 edo 637-532174.

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

– Eibarren pisua alokagai. Prezio onean.
Tel. 678-666018.

2. Motorra

2.1. Salgai

– Karabana salgai. Roller 360T. 5 plaza
eta abantzea. Berria. Tel. 608-194681.

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

3. Lokalak

3.1. Salgai

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

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

4. Lana

4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna moduan. Esperientzia. Tel.
638-482478.

– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaindu, garbiketa lanak
egin, tabernan jardun... Tel. 679-910991.

– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako. Eraikuntzan esperientzia. Tel.
628-874887.
– Neska eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 618-096628.

– Neska eskaintzen da kamarera edo sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 680-526614.

09/IV/3 ...eta kitto!
673 zkia.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragar k ia k i pi nt zeko : 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai
3.2. Errentan

– Neska eskaintzen da asteburuetan
edozein lanetarako. Tel. 646-821678.

– Mutila eskaintzen da pintore, dekoradore etabar moduan lan egiteko. Tel.
658-164787.
– Erizain laguntzailea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 667-416979.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanetarako. Egunez
edo gauez. Tel. 646-235195 edo 636362251.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanetarako. Egunez
edo gauez. Tel. 645-735116.

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

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-314024.

– Neska eskaintzen da arratsaldez garbiketa lanak egin, kamarera moduan edo
sukalde laguntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel. 697-939085.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan edo sukalde laguntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel.
686-274433 edo 943-254391.

– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan edo sukalde laguntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel.
645-719725.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaindu edo garbiketa lanetarako. Tel. 647-044031. Marian.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
664-111706.

– Mutila eskaintzen da segurtasun enpresan, pintore moduan etabar lan egiteko. Tel. 686-274490.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Interna. Tel. 648-724168.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Asteburuak barne. Tel. 680-250527.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 639-505373.

– Mutila eskaintzen da soldatzaile lanetarako. Tel. 616-207343.

– Neska eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan. Tituluarekin. Tel. 639338334.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 699-813826.

– Geriatrian espezializatutako klinika laguntzailea nagusiak zainduko lituzke
11.00etatik 13.00era. Tel. 653-730945.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
690-154754.
– 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 943171583.

– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu, 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 edozein lanetarako. Tel. 696-341617.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo hotel batean lan egiteko. Tel. 679-077388.

– Neska arduratsua eskaintzen da arratsaldeetan eta asteburuetan umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 646-048823.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta kamarera moduan lan
egiteko. Esperientzia. Tel. 660-441505.

– Neska eskaintzen da ostegun arratsaldetan (17.00-19.00) garbiketa lanetarako. Tel. 690-906085.

– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 617-056828.

– Neska eskaintzen nagusiak edo umeak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-344377.

– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 616-314024.
– Emakume bi eskaintzen dira alfonbrak,
bulegoak eta etxeak garbitzeko. Makina
bereziekin. Tel. 638-944604.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
699-653874 edo 943-531218.

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

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

– Neska eskaintzen da kamarera edo
dendari moduan eta etxeko garbiketetarako. Tel. 618-821988.

– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 666-191152.
– Neska gauez lan egiteko prest. Tel.
671-972733.

4.2. Langile bila

– UGAN Klubean estetika zerbitzurako
arduraduna behar da. Depilazioak eta
tratamenduak. Curruculum-ak bertan
edo 943-820452.

– Ileapaintzailea behar da. Esperientziarekin. Tel. 943-254512.
– Emakumea behar da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 943-121455.

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

– Informatika klaseak ematen ditut. Web
orriak eta ordenagailu konponketak. Tel.
943-701850 edo 678-068959.

– Ingeniaritza Teknikoko ikaslea eskaintzen da Matematika klaseak emateko.
Tel. 628-665220.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Radiadore elektrikoak salgai. Erabili
gabekoak. Prezio erdian eta garantiarekin. Tel. 615-769109 edo 615-769110.
– Umeendako kotxe-silla salgai. Arrue
markakoa. Kolore beltza. Egoera onean.
200 euro. Tel. 652-730323.

– Egongelarako kristalezko mahaia eta
lau aulki, alfonbra eta ordenagailua salgai. Tel. 669-947125.
– Red Casttel Sport bikien aulkia salgai.
3 gurpil. 350 euro. Tel. 677-633677.

– Mahaia (150 zm) eta telebistarako mahaitxoa (100 zm) salgai. Tel. 606110451.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Nintendo arrosa (4 jokorekin) galdu da
T. Etxebarria kalean. Tel. 678-208872.

6.4. Bestelakoak

– Abelux bizikleten katalogoak eta JaiAlaiko publizitatea duten poxpolo kaxak
eta edalontzi-azpikoak hartuko nituzke.
Tel. 945-526577.
– Binilozko disko, single eta LP-ak erosten ditut. Tel. 943-700905.
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Klase teorikoak
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abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
nazioar teko
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lortzeko ikastaroak
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