kitto!
…eta

680 zkia. 2009-V-29

ASTEKARIA

Behin
betiko
plazaren
zain

Teilatuak Fatxadak Sukaldeak
Gremioen koordinazioa etab.
JORGE VEGA S.L.
IGELTSERITZA

F. Calbetón, 4 - 3. solairua Tel. 943 20 83 26 eta 607 20 12 23
jvega@vodafone.es jvega@jorgevega.es

Lanik gabe gelditu zara eta zure lehenengo
enpresa jartzera animatu nahi al duzu?
Debegesak entzungo zaitu
Negozio baten ideia daukazu eta ez dakizu
zein pausu eman behar dituzun?
Debegesak gidatuko zaitu
Zure enpresa jarri nahi duzu eta lanean
hasteko laguntza behar duzu?
Debegesak lagunduko dizu

Rosana Macieira. S E X S H O P E R O T I K
Juan Gisasola, 3. Artikulu erotikoak.
Zergatik erabaki zenuen zure
enpresa jartzea?
Denda jarri aurretik, internet
bitartez erosten nituen artikulu
erotikoak. Horrela, ikusten nuen
horrelako denda baten beharra zegoela; izan ere, artikulu erotikoak
erosteko hemendik kanpo joan behar zen edo, bestela, internet
bitartez. Behar horretaz konturatu
eta sex shopa jartzera animatu
nintzen.
Zein pausu jarraitu zenituen?
Z e r n o l a k o l a g u n t z a k i z a n z enituen?
Lehenik eta behin, Debegesara
jo nuen, ez bainekien denda bat
jartzeko zein pausu eman behar ziren. Eurek Bideragarritasun Proiektua egin zidaten eta, ondoren, banku eta aholulariengana jo nuen. Bide luzea izan da. Sei hilabete

eman nituen dena prestatzen eta,
ondoren, beste sei behar izan ditut
denda ireki aurretik.
Debegesa zer izan da
zuretzat?
Debegesa barik ez nuke ezer
egingo. Nik ez nekien nora jo
eta eurek ireki zidaten bidea. Edozer gauzatan lagundu didate. Bideragarritasun Proiektuarekin merkatuaren ikerketa eta abar
egin zidaten, eta hori bermea
da bankura joateko orduan
Ekintzaile batek izan behar
dituen baloreak?
Buruzagi bat behar ez izatea.
Ni, adibidez, beti ibili naiz buruzagi
baten aginduetara lanean eta nire
kabuz aritzea zen nahi nuena.
Orain, oso gustuko dudan
zerbaitetan nabil eta uste dut
hori dela garrantzitsuena.

Pozik zaude hartutako
erabakiarekin?
Oso pozik nago. Oso ondo doa dena
eta dendak harrera ona izan du,
nik uste nuena baino hobeagoa. Gero eta jende gehiago hurbiltzen ari
da. Eibar hiri bat dela onartzen dugu gehienok eta horrelako denda
bat egotea munduko gauzarik
normalena da. Askok ez dakite
zertarako den sex shop bat; bikoteak
eman dakiokeena ordezkatzeko dela
uste dute, baina ez da horrela. Jendea laguntzeko zerbait da.
Jendeak bere enpresa jartzeko
m e z u p o s i t i b o b a t e m a n . G omendioak.
Debegesara jo dezatela. Inon baino
hobeto egingo die harrera. Bestetik,
ez dezatela beldurrik izan, nahiz
eta horrelako abentura batean dena
jokoan jartzen duzun.
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ERROSARIXOKO HAZURRA.- Bizkarrezurra. “Eskillaretan jausi eta errosarixoko
hazurra hausi jako”.
ERROSKADUN.- Erroskila-saltzailea. “Aurten be, Mendaroko erroskaduna
agertu da Arratera”.
ERTZ.- Maila, kategoria. “Hartuko zenduke zuk haren ertza!”.
ERTZAK HIL.- Armaginen esaldia. Pieza baten ertzak zapaldu esan nahi du.
Alakatu. Gaztelerazko ‘ c h a f l a n a r ’ . “Ertzak hil biharra dauka pieza
honek”. “Lima legunagaz ertzak hilda lagaixozuz”.

ESKUTITZAK
HARRO NAGO

Harro nago Eibarren bizitzeagatik; guztiz harro,
bai, hemengoa izateagatik. Harro nago, nola ez,
Espartaco eta Ortega Cano herrira ekartzeagatik;
eta harro ere bai merkatu plaza eder bat edukitzeagatik. Etxe bat bestearen gaiñean eraikitzeagatik,
zerura heltzeko eskailera mekanikoak edukitzeagatik eta, baten faltan, bi!!! El Corte Inglés eraikitzeagatik. Harro nago, baita Euskal Herri osoan gure
edertasunagatik ezagunak izateagatik ere eta kotxean herria igarotzeko ordu erdi bat igaro beharragatik. Harro nago orain, baina gehiago harrotuko
naiz aparkatzeko O.T.A. ordaintzeagatik; Errebal

asteko

erdian, plaza bat beharrean, kubo beltz bat edukitzeagatik; eta, enpresa gehiago sortzeko, mendi
bat jateagatik. Harro nago, beraz, urte guzti hauetan euskaraz hitzik egin ez eta, orain, Gipuzkoako
diputazioan Euskaltzaindian sartzeko moduko diskurtsoak botatzen dituen alkate bat eduki izanagatik eta, nola ez, bere ordezkoagatik. Harro nago, azkenik, herritarrak hemendik bota eta gure etxeen
gainean merkatal zentru erraldoi bat eraiki nahi izateagatik. Guzti onek ekonomikoki “suspertuko” gaitu... Eibartarra naiz eta harro nago!!!
IBAI MARFULL GISASOLA

HEMEROTEKA

“Ez gorrotatu Kultura Saila, izan zaitez zu zeu kultura
sailburu. Ministroen eta argitaletxeen protekzionismotik aldendu behar dugu; industria kulturala ezin da izan
hesitutako eredu zaharkitu hori. Protekzionismoak
oraindik ere gerra handia emango dute eta, Frantziaren eredua jarraituz, saiatuko dira Interneteko jarduera libreak debekatzen, baina berandu dabiltza”
(Luis Fernandez, Interneten aditua)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Urtebetean 15 zentimo jaitsi da litroa eta, esnea bi
zentimo jaisten den bakoitzeko, hemengo ukuiluen
%20ak oinarrizko errentara iristeko aukera galtzen
du. Une honetan baserri asko kiebra egoeran dago.
Litro esnea 50 zentimo inguru kobratu beharko genuke eta ia 28 kobratzen dihardugu. Egoerak urtebete irauten badu, oso gaizki amaituko dugu”
(Aitro Usandizaga, behitegiko baserritarra)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/V/29
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Berbetanekoak Mintza Egunean

autuan
ARALARREN HITZALDIA
Eguenean (ekainak 4),
19.30etan Portaleko
ikastaro gelan hitzaldia
emango du Aralarrek,
Europako hauteskundeen
harira: ‘Ezker abertzale
politikoa, etorkizuneko
apustua’. Hitzaldia Patxi
Zabaleta eta Oxel
Erostarbek emango dute.
AUTODEFENTSA
Portalean egingo diren
konponketa lanak direla
eta, bertan egitekoa zen
autodefentsa ikastaroan
aldaketa batzuk egin
dituzte: kultur etxean izan
beharrean, klaseak
kiroldegian emango
dituzte eta ordutegi
aldaketa ere badago
(10.00etatik 13.00etara
eta 16.00etatik 20.00etara
izango da saioa). Eskaerak
egin eta informazioa
eskatzeko ekainaren 4ra
arte jo daiteke Pegorara.
GOIERRIRA JUBILATUEKIN
Beheko Tokia jubilatu
etxeak ekainaren 10erako
Goierrira irteera antolatu
du. Izena emateko epea
aste honetan zabaldu dute
eta txangoaren prezioa
15 eurokoa da.

EKAINAREN 6-AN GASTEIZEK MINTZA EGUNAREN
LAUGARREN EDIZIOA hartuko du. Topagunea Euskara Elkarteen Federakuntzak eta
Mintzalagunak antolatutako
bilkuran Euskal Herri osoko
mintzalagun, berbalagun, solaskide edo mintzakideak batuko dira eta eibartarrak ere
tartean izango dira, …eta kitto!
Euskara Elkartearen eskutik
martxan dagoen Berbetan programako kideak joatekoak dira-eta. Egun osorako programa prestatu dute antolatzaile-

ek: 11.00etan ongi etorria eta
hamaiketakoa eskainiko zaie
parte hartzera animatzen diren
guztiei (Matxete plazan).
12.00etan, berriz, ibilaldi gidatua hasiko dute, Gasteiz ezagutzeko. 13.30etan kalejiran
joango dira Alde Zaharretik
Landatxoraino, han 14.00etatik aurrera bazkaltzen hasteko.
15.30etan hainbat laguni sariak banatuko zaizkie eta
16.00etan erromerian dantzan
jarduteko aukera paregabea
izango da, Erdizka Lauetan
taldearekin.

Ikastolako olinpiada bihar Iturburun

BIHAR JUAN ANTONIO MOGEL IKASTOLAKOEK KIROLA EUSKARAZ BIZI jaialdia
ospatuko dute Iturburun. Goizean goiz hasiko dira ekitaldiak:
pelota, foballa, saskibaloia, patinajea, boleibola, hockey-a, sokasaltoa, abiadura, erreleboak,
herri-kirolak… nahi beste kirol
motarekin osatutako olinpiadak
izango dira biharkoak. Tartean
Adolfo Jainaga soinujoleak girotuko du jaia. Antolatzaileek
ikasle eta gurasoak Iturburura
joateko eskainiko den autobus-

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

Hurrengo asteburuan Haur Hezkuntzakoen txanda izango da. / LEIRE ITURBE

zerbitzua erabiltzera animatu
nahi dituzte (Egogainetik eta

Urkizutik irtengo dira autobusak, 08.00etatik aurrera).

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33

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

1957an sortua

GOZOTEGIA

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

Z ULOAGATARREN , 7

ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
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Afrikako “katastrofea”

Spraikada ‘09 graffiti lehiaketa martxan

ORAIN DELA SEI URTE HASITAKO BIDEARI JARRAITUZ, aurten Mutrikun egingo
den Spraikada aurkeztu du aste honetan bertan Topagunea
Euskara Elkarteen Federazioak. Lehiaketa seigarren ediziora ailegatu izana “duen harrera eta indarraren seinale”
dela esan du Topagunearen
Gazte Saileko arduradunak,

Sonia Pérez Anguerak. Antolaazaldu
dutenez,
tzaileek
Spraikada hitzordu klasiko bilakatu da euskal graffitigile eta
zaletuen artean. Era berean,
euskal graffitigintzaren harrobiaren erakusleiho paregabea
ere bada.

Kaleko hormak, museo
Mendaro, Getxo, Tolosa,

N

ahiz eta gauzak
lasaitzen doazela
dirudien, komunikabide
gehienek gripe berriarekin
agurtu gaituzte azken
denboraldian. Agian,
astekari hau jasotzen
duzunerako, gauzak
desberdinak izango dira, baina
idazten nagoen momentuan,
Afrikan oraindik kasurik
ez dagoela edo, behintzat,
ez dutela aurkitu diote. Orain
dela egun batzuk, Afrikan
kasurik topatuz gero,
“katastrofea” izango litzatekeela
zion korbatadun gizon serio
batek. Bertan behar diren
ospitalerik ez daudela, osasun
publikoaren kalitateaeta
koberturak nahikoak ez direla
eta jendea sendatzea zaila
izango zela zioen. Hori
katastrofea baldin bada, tamalez
Afrikak ez du gripe berri horren
beharrik egoera katastrofikoan
dagoela baieztatzeko. Munduan
egunero 30.000 ume, pobrezia
dela-eta, hil egiten dira
eta gehienak afrikarrak dira.
Saranpionaren eraginez, urtero
500.000 ume hil egiten dira
eta beste 2.000.000 malaria
dela-eta. Afrika subsahararrean,
16 emakumetatik, batek
haurdunaldian edota erditzeko
momentuan hiltzeko arriskua
du. Guzti horientzat ere
ez daude ospitalerik eta osasun
publikoak ez du nahikoa egiten,
baina horrek ez dirudi
katastrofikoa. Egia izango da
osasun sistema hobetuz gero,
gripe berriak eragindako kalteak
beste neurri batekoak izango
liratekeela, baina beste
gaixotasunenak ere hala izango
ziren. Dena dela, Afrikan gripe
berriaren kasurik topatu
ez izanak ez nau gehiegi
harritzen; saiatu ote dira
bilatzen? Edo nahiko lan dute
urtero eta aspalditik duten
gaixotasunekin?

09/V/29 ...eta kitto!
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Mutrikuk hartuko du aurtengo Spraikada.

Gay-les
mugimenduaren
aurkezpena

MONTEKASINO
TABERNAK
EGUAZTENEAN,
19.00-ETATIK AURRERA hitzaldi-aurkezpena hartuko du
Gaztehgam
(gaztehgam.
wordpress.com) Euskal Herriko gay-les askapenerako mugimenduaren eskutik. Taldeko
kideek iaz gazte kolektibo baten eskutik sortu zen elkartearen sorrera eta bere helburuak
azalduko dituzte herritar orori
irekia den aurkezpenean.
Bestalde, Montekasino tabernak ekainerako prestatutako
ekitaldiekin jarraituz, ekainaren 14an Morau ta Agotak taldeak kontzertua emango du
Montekasino pareko parkean.
Andoni Tolosa musikari ezaguna buru duen taldeak talde
gisa emango duen azkenetariko emanaldia izango da Eibarkoa.

Gernika-Lumo eta Erandiotik
pasatu ondoren, Mutrikun izango da aurten buruz-burukoa,
uztailaren 18an. Mutrikuko
Udalak 800. urteurrena ospatzen dihardu aurten eta, Kutxak
lagunduta, Spraikadaren buruz
burukoa ospakizunen artean
sartu nahi izan du. Buruz burukoan, betiko moduan, hamar
graffiti lehiatuko dira, horretarako apropos gordetako 7 x 2
metroko beste horrenbeste
hormatan, 1.500, 1.200 eta 900
euroko sariak eskuratzeko.
Lehiaketan parte hartzeko,
egin nahi den graffitiaren zirriborroa bidali behar da ekainaren 30erako. Izena emateko
nahikoa da 16 urtetik gora izatea eta graffitiko testuak euskaraz egitea. Hortik aurrera, estiloa, teknika eta gaiak libreak dira erabat. Informazio gehiagorako www.spraikada.com helbidera jo daiteke.

Barometrorik zehatzena

ESPAINIAKO METROLOGIA ZENTRUAK MADRILGO BERE EGOITZAN jaso berri du Teknikerrek garatutako barometroa, munduko zehatzena. Eibarko ikerketa
zentruan hamar urtez jardun dute barometroaren
diseinuan beharrean eta
milioi bat eurotik gorako
kostua izan du proiektuak.
Barometroari esker Industria, Merkataritza eta Turismo Ministeritzaren barruan dagoen Metrologia
Zentruak estatu barruan
egindako presio-neurketa
guztiak
balioztatzeko
ahalmena izango du eta, gainera, beste herrialde batzuetan
egindakoekin bateragarriak diren ala ez zehaztu ahal izango
du. Praktikan, berriz, erabilgarritasun handia izango duen
neurketarako gailua izango dela azpimarratu dute Teknikerren: “Esparru eta aplikazio ani-

tzetan erabiltzen diren presioneurketak alderatzeko puntapuntako erreferente bilakatuko
da barometroa. Besteak beste
meteorologian, hegazkinetako
altimetroetan, erroberen presioaren neurketan edo etxeko
gas bonbonetan egiten direnetan oso erabilgarria izango da”.

DANON 7
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Jende ugari bildu
zuen Eibarren
egindago
manifestazioak.
/ SILBIA HERNANDEZ

Manifestazio jendetsua

SINDIKATU ABERTZALEEK
EGINDAKO DEIARI ERANTZUNEZ, maiatzaren 21eko
greba orokorrari babesa adierazteko manifestazioek jende
ugari batu zuten eguenean:
eguerdian hiriburuetan egin ziren manifestazioak eta arratsaldean, berriz, hainbat herritan eskualde mailako manifestazioak ere egin ziren. Eibarren 18.30etan abiatu zen manifestazioa Untzagatik eta jendetza batu zen ‘Euskal Herria

eredu ekonomiko eta sozial
justuaren alde borrokan’ zioen
pankartaren atzean. Manifestazioa amaituta, grebaren deiegileek Untzagan oso modu
positiboan baloratu zituzten
mobilizazioak; dena dela, grebaren eragina ezberdina izan
zen herriaren arabera. Bestalde, grebari buruzko material
guztia (iritziak, argazkiak, bideoak eta bestelako informazioa) www.grebaorokorra.info
helbidean zintzilikatu dute.

Tornu-beharginak trebatzen

BIGARREN
URTEZ
JARRAIAN, ZAPATUETAN EMAKUMEENTZAKO IKASTARO
BEREZIAK eman dituzte Armeria Eskolan, abendutik
maiatzera bitartean (116 ordu).
Aurten ere andra talde bat oinarrizko tornuan eta zenbaki bi-

dez kontrolatutako tornuan pieza errazak mekanizatzen ikasten ibili da eta, horrez gain, partaideek eurek diotenez, ez bakarrik lana, txokolatadak, urtebetetze ospakizunak eta patata
tortila eta oilasko janak ere
egin omen dituzte atsedenetan.

Abontzako jaiek 5 urte betetzen dituzte

Badira bost urte Abontzako Itturrixa Elkartekoek lehenengoz
jaiak antolatzen hasi zirela eta, urteurrena ospatzeko asmoarekin, hainbat berritasun gehitu dizkiote aurtengo egitarauari.
Gaur arratsaldean hasiko dira ekitaldiak, 19.00etatik aurrera,
gazteentzat propio pentsatutako ikuskizunarekin: Toni La Sal,
birusak erasoan! txotxongilo-antzezlanarekin ekingo diote programari eta, ondoren, Tor Magoaren saioaren txanda izango
da. Ikuskizun biak euskeraz eskainiko dira.
21.15etatik aurrera, berriz, berritasun nagusietako bat ailegatuko
da: Jai Gastronomikoa (ardo-dastatzea eta patata tortila lehiaketa). Tortila-lehiaketaren irabazleak hutsean ontziratzeko makina
jasoko du sari gisa. Eta gainontzeko guztien artean erloju bat
zozketatuko dute antolatzaileek. Lehiaketarako prestatutako tortilak plazan atondutako mahaietan, herri afarian jango dituzte
eta, gainera, ardo mota ezberdinak probatzeko aukera izango
da, ardo-dastatze txapelketa irekian. Horien guztien eta gainontzeko ekitaldien berri 24. orrialdean, agendan ematen dugu.

eibar kaleka

Juan Antonio Mogel
Gerra ondoren foball zelaiaren ostean egindako etxeek
osatzen duten auzoari izena ematen dion Juan Antonio Mogel
XVIII. mendeko idazlea izan zen. Gurasoak markinarrak
zituen, baina aita sendagilea zen eta Juan Antonio Eibarren
jaio zen. Apaiz-filologoaren lanik ezagunena Mogelen sasoiko
armagintza eta Euskal Herriko ohiturak ezagutzeko
ezinbesteko nobela den Peru Abarka da.
Pegora kopurua: 21. Erroldatutakoak: 418.

...eta kitto! 09/V/29
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Ego errekaren estaldura “legala dela” argitu dute

asteko

600.000
datua

euro gutxiago
ordainduko dira
Estatu Fondoak
onartutako
10 beharrengatik.
Eraikuntzaren
sektoreak bizi duen
krisia dela-eta,
horietarako
aurreikusita zeuden
4.517.500 euroak
ordaindu beharrean,
3.910.000 euroren
truke eman dizkiete
lanak lehiaketa bidez
hautatutako enpresei.

Oin dala

hamar
urte

1999-V-28 / 277.
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ENEKO ANDUEZA HIRIGINTZA ZINEGOTZIA ETA ARCADIO BENÍTEZ Trafiko zinegotzia prentsaurrekoan agertu ziren eguaztenean, hainbat komunikabidetan azken egunotan Bizirik Betiko plataforma
ekologistak Ego errekaren estalduraren inguruan egindako
salaketari erantzuteko. Anduezaren berbetan, “Ego errekaren estaldurak, bai Eusko
Jaurlaritzaren, bai Gipuzkoako
Foru Aldundiaren bedeinkapenak ditu”.
Andueza eta Benítezek azaldutakoaren arabera, eurei zuzenean ez zaie inolako salaketarik ailegatu, baina edozein
modutan ere, kaleratu direnen
inguruan “gauzak argitu nahi”
izan dituztela esan zuten agerraldian.
Anduezak aipatutakoari jarraituz, proiektuak prozesu luzea izan du, eta 2003an onartutako PERI-a aurrera erama-

Estaldurak Jaurlaritza eta Diputazioaren oniritzia duela dio Anduezak. / EKHI BELAR

tera behartzen zituela ondoren
onartu zen COPU-ak (Euskadiko Lurraldeen Antolaketa Komisioak). PERI horretan jasota
dagoenez, orain estali denaren
azalera estalita egon beharko
litzateke, “beraz, legaltasun
osoz egin da dena”.
Higadura politikoa
Arcadio Benítezek “prozesu

Jose Luis Calleja El Correoko argazkilari eibartarra auto istripuan hil zan. 36 urte zittuan eta, lagun batzuren ezkontzan lanian jardun eta gero, etxerako bueltan izan eban istripua Julio argazkilarixaren anaixak.
Deba Behian egindako ikerketa baten arabera, biztanleguaren %9k arazo psikikuak zittuan; hau da,
70.000 biztanletik, 6.300 inguru eguazen gaixorik. Datu hórrek Europako mailla gainditzen eben.
Zuloagatarren kalian itturri barrixa ipiñi eben lehen txakurrentzako pipi-kana eguan tokixan. Ordura arte
larregi erabiltzen ez zala-eta, ur-urteerari beste erabillera bat emotia erabagi eben udaleko arduradunak.
Errenta aitorpena egitteko epian 12.000 aitorpen mekanizau egitten ziran sasoi hartan Arraguetako
Hazienda buleguetan. Bost millioi pezetatik gora irabazten ebenak eguazen egittera derrigortuta.

Oin dala365 egun

Eskualdeko industrien mapa birtuala kalerau eban Debegesako enpresa saillak, Gida Industrialari gehitzeko. `Equal Mikrogunea´ proiektuaren barruko ekimena Europako Gizarte Funtsak ordaindu eban.
`Luzatu bostekoa´ izeneko kanpaiñaren barruan, Eibar eta inguruko herrixetako euskaltzalien ordezkaritza batu zan Markeskuan
Berria egunkarixaren bosgarren urteurrena ospatzeko ekitaldixan.
Gipuzkoako atletismo txapelketian, Deporreko bost atleta igo ziran
podiumera seniorretan eta beste bana jubenilletan eta alebiñetan.
Garaille bakarra Laura Albistegi izan zan, altuerako jauzixan.

Eibarko jatetxe txinatarreko jabietako bat atxilotu eban Polizia Nazionalak, bihargiñak egoera kaskarrian eguazelako. Hónek be, hamen lan egitteko baimenik ez ekelako, atxilotuak izan ziran.

09/V/29 ...eta kitto!
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guztia luparekin begiratu dela”
esan zuen. Gainera, Betiko Biziriken ekintzaren helburua
“Iñaki Arriolaren aurkako higadura politikoa” egitea dela salatu du, “ez delako normala dena
guztiz 2006an onartu ondoren
orain hau salatzea, justu Arriola Etxebizitza, Herri Lan eta
Garraio eta sailburu izendatu
berri dutenean”.

2008-V-30 / 640.
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KALEKO 9
INKESTA

Ekaiñaren 7xan Europarako hauteskundien
eguna izango da eta politikuak, kanpaiñan
sartuta be, beldur haundixa detse egun horretan
izan leikian abstenziño kopuruari. Askok diñue
Europa urruti geratzen jakula eta ez gagozela
interesauta “hango” gauzekin, azken aldiko lege
gehixenak sorlekua bertan izan arren.

Europarra
sentitzen zara?

MA R I K A R M E N E R R A S T I
51 urte
a dministr arix a

J OS EB A B A R R U T I A
36 urte
elektri zi stia

Ez dot nere pertsonia europarra
moduan sentitzen, munduko biztanlia naizela begittantzen jata,
beste barik. Bestetik, Europako
hauteskundien gaiñian eztakitt
asko bez. Eztakitt zenbaterañoko
garrantzixa dakan Europak guretako, eztakitt zer dan onerako eta
zer txarrerako.

Ezta urrik bez. Euskalduna gutxi
gorabeherakua eta ez dakat iñungo zerikusirik Europakin. Hemengo gauzekin nahikua lan dakagula begittantzen jata, holan, Europakuarekin askoz be gehixago.
Ez dot ikusten nere pertsonia europarra moduan.

A N A G ONZÁLE Z
56 urte
et xeko and ria

J O RGE A R R E G I
42 urte
b i h a rg i ñ a

Europarra sentitzen naiz, baiña
politika eta halakuen gaiñian eztakitt askorik eta interesik be ez
dakat, danak gauza bardiña nahi
dabelako: eurak ondo bizitzia eta
gauzak txarrak guk ordaintzia. Ez
dakat oso argi Europan zer erabagitzen dan eta zertarako balixo
daben hónek hauteskundiok.

Europako hauteskundietarako alderdi politikuak ez dittue gauzak
bihar dan moduan azaldu. Ez dabe esaten benetan zer dan Europako Batzordia eta zer gauza
erabagitzen diran han. Orain botua eskatzen dihardue daneri,
baiña uste dot orokorrian ez dakigula zeri emoten detsagun botua.

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3
O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

1
2
3
4
5
6
7

8 Pediatria
Kardiologia
9 Psikiatria
Zirugia
10 Radiologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia
12 Barne Medikuntza
Analisi Klinikoak
13 Koloproktologia
Ortodontzia
14 Erizaintza
Otorrinolaringologia

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea

Tr a t a m e n d u
lipo-erreduktorea
BERRIA
943 201 547
B O N OA
CAPI
Bidebarrieta, 5
5 saioekin

koipea MURRIZTU muskulu-ehunari EUTSI
ildaskak KENDU muskulatura INDARTU

30 minutuko masajea
edo erreflexologia OPARI
BEGIBISTAKO EMAITZEKIN
LEHENENGO SAIOTIK

5
saio

150
euro

30
euro

saio
bat
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N O I Z A RT E . . .

Behin behiñeko plaza
modura zabaldu eben
azokia Rialtoko
eraikiñian oin dala ixa
urte bi, 2010. urterako
Errebalen edifizio
barrixa jasota egongo
zalakuan, baiña
hamaika arazo medio,
Coliseo parian biharrak
apenas hasi eta
segiduan geratu egin
zittuen. Gauzak holan,
Errebalen merkataritza
gune barrixa martxan
ikusteko oindiok be
denporia itxoin biharko
dogu. Bittartian, Rialton
daguazen dendarixak ez
dakixe noiz arte segidu
biharko daben plaza
“probisionalian”.

R

ialtoko fatxada nagusixan, ate gaiñian “Eibar
Azoka. Hemendik denbora batera Errebal Center
zentro komertzialean” diñuan

plaza probisionalian?
kartela danok ikusteko moduan
dago, Udalaren logotipua ezkerrian eta eskuman, behekaldian, Errebal Centerren logotipuak lagunduta. 2007ko azaruan aurreikusittako urte biko
epiarekin merkatu plaza probisionala zabaldu ebenian kartelak idatzitta dakan esaldixan ez
zan ezer arrarorik ikusten, baiña gaur egunian, Errebalen
zentro komertzial barrixa jaso-

Rialtora ilusiñuarekin juandako dendarixak gero eta illunago ikusten dabe etorkizuna. / EKHI BELAR

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

Belen Molina Martín –erizaina–

OPARITZEKO BONOAK
Urkizu, 13 / 943 120200

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
09/V/29 ...eta kitto!
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tzeko obrak urte t’erdixan geratuta ikusi ondoren, batek baiño
gehixago galdetzen detsa bere
buruari “hemendik denbora batera” horrek zer esan nahiko
daben, hain zuzen be zentro
barrixa noiz jasoko dan.
Horren eta beste gauza batzuren gaiñeko informaziñua
faltan botatzen dabe gaur egunian merkatu plazan daguazen
dendarixak, Errebal Center dalako proiektu horrekin animauta
zentro barrira juateko esperantziakin aurrera egittia erabagi
daben 14 bat saltzailliak. Horren artian baten batek bestelako bidia hartu dau eta Rialton
persiania bota eta kalian, beste
lokal batzuk zabalduta dihardu
biharrian.
Udalak eta Value Investment promotorak agindutakuaren arabera, datorren urtian
merkatu plazia Errebalen jasota egongo litzakeen edifizio
barrixan zabalik egongo da,
baiña oin momentuan gitxik siñistu leike hori holan izango

danik eta, iñork kontrakorik
esan ez badetse be, Errebalen
obrak luzaruan geratuta daguazela ikusitta nahiko argi
dake datorren urtian, kasurik
onenian, oindiok be Rialtuan
segiduko dabela.

Urte birako konpromisua
Amaia Arana merkatu plazako dendarixen ordezkarixak
kontau deskunez, “biharretan
urte t’erdiko atzerapena dago
eta, egixa esateko, ez dakigu
gurekin zer egingo daben aurtengo azarua aillegatzian. Izan
be, hona etortzian urte birako
kontua izango zala esan zeskuen. Urte bi honetan lokalaren
alkilerra promotorakuak pagatzen dihardue eta geuk, barriz,
ez dogu postuarengaittik ezer
ordaintzen, baiña barruko gastu guztiak, elektrizidadia, garbittasuna, komuneko papela…
dana gure kontura doiaz. Gaiñera, hona etorritta be, beti euki dogu buruan zentro barrixan
egingo zan plazara juango gi-

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

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

GEURE 11
GAIA

ñala, baiña denporiak aurrera
dirau eta ez dakagu bape argi
gurekin zer pasauko dan”. Eta
Udalian be ez dira epe barrixak
emotera atrebitzen, promotoriak nundik nora joko daben argittu bittartian.

Proiektua aurrera
etaratzeko trabak
Bixen bittartian, Errebalen
biharrak hasteko bidian gero
eta traba gehixago agertzen
doiaz. Egunotan atzera be mugimendua ikusi da Errebalen,
izan be sondeuak egitten jardun dabe. Baiña aldizkariko
erredakziñua itxitta eguala, Ezker Batua eta Aralarrek osatzen daben koaliziñuak gaur
eguardixan Udalbatzan Errebalerako reparzelaziño barrixa
onartzeko asmuarekin enterauta, “prozedura-fraudia” egon
leikiala salatzeko idatzixa aurkezteko asmua daka.

A M A I A A RA N A , m e r k a t u p l a z a k o d e n d a r i x e n o r d e z k a r i x a

“Rialton urte bi
beteko dittugu
nobienbrian”
- Zein baldintzatan etorri ziñazien Rialtora?
Rialton merkatu plazia 2007ko azaruaren 21ian
zabaldu genduan eta urte bittan hamen egongo
giñala esan zeskuen orduan, 2010. urterako
edifizio barrixan guretako preparautako postuetara juango giñala.
- Halanda be, eraikin barrixa jasotzeko biharrak ixa hasi barik daguazela begibistakua
da. Zeozer argittu detsue?
Iazko Gabonen aurretik euki genduan billeria,
promotorako ordezkarixekin eta Mertxe Garate

ziñegotzixarekin. Hori izan zan azkenengo reunixua eta orduan be hasierako epieri eusten zetsela esan zeskuen promotorakuak, 2010. urtian han izango giñala. Baiña biharrak geratuta
segitzen dabe eta aurtengo nobienbrian urte biko epia beteko da. Hortik aurrera ez dakigu
ezer gehixago.
- Toki aldaketia dala-eta, gitxiago saltzen
dozue?
Nik neria esan neike eta, egixa esan, geurian
telefono bittartez egitten dogu bihar asko eta ez
detsagu aparteko kanbixorik igerri salmenteri.
Gatxa da jakittia gitxiago saltzian kontuak tokixarekin zuzenian zerikusixa dakan, krisixarekin
salmentak danian bajau dirala esaten dabelako. Dana batera izan da.

Zurgintza eta Altzarigintza
ERDI MAILAKO ZIKLOA
A U R R E M AT R I K U L A Z I O A

UROLA LANBIDE HEZIKETA INSTITUTUA
Altamira auzoa, z/g 20720 - AZKOITIA
Tel. 943 85 21 74

Eman
EGURRA

Ekainaren
1etik
12ra

M AT R I K U L A Z I O A

Ekainaren
29tik
uztailaren
3ra

zure etorkizunari!
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Hilabetea ere ez da geratzen Sanjuanetarako
eta, alkohol larregi edatearen kontrako pegatinaren
lehiaketan, hirugarren urtez irabazi du Xabier
Arrieta eibartarrak. Alkohola neurrian edatea?
‘Yes we can’, dio Xabierrek.

XABIER ARRIETA,
ingeniaria:

“Sanjuanetan gastatuko dut
irabazitako saria”

- Nola inspiratu zara pegatina
diseinatzeko orduan?
Ez dut bereziki inspirazio
handirik behar izan. ‘Yes we
can’ esaldia azken urtean danon ahotan egon da, Obamak
bere kanpainan erabili zuelako
eta hortik mundu osora zabaldu zelako. Marrazkiari dagokionez, orain arte uste dut beti botila bat azaldu dela eta hori aldatzen saiatu naiz. Horrela, garagardoa gustuko dudanez, hori marraztu dut.
- Baina, zergatik ‘Yes we can’
esaldia?
Horrekin esan nahi dut posiblea dela neurrian edatea; izan
ere, gorago ‘Neurrian edan’ ipintzen dut. Neurrian edatea ahal
dela azaldu nahi dut; errimaz
gain, hori ez dela ezinezkoa.
- Sanjuanetan ere ez da ezinezkoa?
(Barreak) Sanjuanetan zailagoa da, baina horrela erronka
luzatzen dut pegatinarekin.
- Garagardoari neurria ere
hartu diozu marrazkian.
Bai, neurria hartzen dion zinta
metrikoa dauka inguruan. Nahiko metafora sinplea da. Garagardoak, gainera, eskuak altxa-

San Andres
Gozotegia
Toribio Etxebarria, 4
09/V/29 ...eta kitto!
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tzen ditu, edateari neurri hori
hartu diola ospatzen bezala.
- Nola sortzen da horrelako
pegatina bat?
Normalean, hasieran marrazkia eskuz egiten dut. Gero
eskaneatu eta, Photoshopen
inguruan dakizkidan pare bat
gauzekin, hainbat aldaketa egiten dizkiot.
- Erabilitako kolore eta abarrak, zerbaitengatik dira?
Garagardo beltza Guinessarengatik da, besterik gabe.
Hondoa urdina da, garagardoarekin kontrastatzeko batez
ere; zentzu artistikorik ez du.
- Pegatina hauek eragina
daukate gazteengan alkohola
edateko orduan?
Uste dut ezetz (barreak). Denek daramate gainean pegatina, baina ez dakit irakurtzen
duten eta, are gutxiago, jartzen
duenari kasurik egiten dioten.
- Oraingoa ez da, hala ere,
pegatina lehiaketa hau irabazten duzun lehen aldia.
Hirugarrena da. Parte hartzen uzten didaten bitartean
aurkezten jarraituko dut.
- Sariarekin zer egingo duzu?
Sanjuanetan gastatu (barreak).

tartak
● enkarguak
etxera
●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73
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Musikari gazteen arrakasta
Miren Basterretxea
gitarrajolea eta Blues
Willis Iruñea eta
Bergarako lehiaketa
bitan garaile izan dira,
hurrenez hurren.
Musika Eskolako
Gazteen Koroak, berriz,
ETB 1eko ‘Oh happy
day’ saioko bigarren
fasean sartzea lortu du.
Ez dira, bada, emaitza
batere txarrak herriko
musikarientzat.

M

usika Eskolan Markos
Juaristi irakaslearen
laguntzarekin musika
modernoa egiteko taldea antolatu zenean ezagutu ziren elkar Blues Willis taldeko kideak.
2007a zen eta, berez, Eric Deza, Josu Agirre eta Alex Etxeberria ziren eskolako ikasleak,
baina Koldo Sagarzazu bateriajolea ezagutzen zuten eta
euren taldeko kide izateko
konbentzitu zuten azkenean.
Urte bi igaro dira ordutik eta
taldeak gorako eboluzioa darama. Etengabeko gorakada. Bide horretan lorpen handia lortu
zuen duela hiru aste: Bergara-

ko Musika Modernoko Lehiaketa irabazi zuten. “Ez genuen espero irabaztea. Maila guztietako jendea zegoen eta, gainera,
gu ginen gure estiloko bakarrak
(bluesa)”, aitortzen dute taldeko
kideek. Jeff Beck-en ‘Cause
we´ve ended as lovers’ eta euren ‘Gettin´ Funky’ abestiak
aurkeztu zituzten lehiaketan.
Emaitza ezinhobea izan zen:
garaipena. Gainera, lehen aldia
zen horrelako lehiaketaren batean parte hartzen zutena. “Izugarrizko poza hartu genuen”.
Lehiaketa irabazteak “oraindik eta motibazio handiagoa”
ematen diela aipatzen dute
Blues Willis taldeko kideek.
“Orain arte egin dugun eta egiten jarraitzen dugun lan guztiaren sari bezala hartzen dugu”.
Entsegu eta sortze prozesuan
dihardute Blues Willisekoak
momentuan. ”Oso ondo pasatzen dugu jotzen eta horrek
bultzatzen gaitu aurrera jarraitzeko”. Gainera, grabaketak
egiten hasi dira euren kabuz.
“Ez dira estudioko grabaketak
bezala entzuten, baina grabaketa munduan gure lehen pausoak ematen dihardugu”.

Musika estilo ezberdinetan gailendu dira eibartarrak: behean, Blues Willis; goian, Basterretxea.

Nafarroan garaile
Blues talde batetik, gitarraren soinura. Miren Basterretxea 10 urteko gitarrajole eibartarrak Iruñeako Valle de Egueseko Gitarra Lehiaketa irabazi
zuen joan den asteburuan. Hiru lehen sari banatu ziren, eta
Mirenez gain, Ermuko Karla Arguello eta Bilboko Ibai Ariztondok eskuratu zituzten horiek.
Miren Basterretxearekin batera
beste 11 gitarrajole eibartarrek
eta bost ermutarrek hartu zuten parte Valle de Egueseko
lehiaketan. Garaipenarekin, di-

ploma bat eta material musikala erosteko 175 euro eskuratu
zituen Mirenek.

‘Oh happy day’-n aurrera
Musika tresna gabe, baina
ahots sendoarekin, Musika Eskolako Gazteen Koroak ETB
1eko ‘Oh happy day’ saioko lehen fasea gainditu zuen. Euskal Herri osoko 14 korok ekin
zioten lehiaketari, baina horietariko bi kalean daude dagoeneko. Eibartarrek aurrera jarraitzen dute eta, horrela, 2. fasea prestatzen dihardute.
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remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

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

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

Tfnoa.
Faxa.

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

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)

943 20 05 08
943 20 04 94

Ateak - Tarimak
Altzariak

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

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

Tel. 943 20 06 98

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

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

Tfnoa. 943 20 35 55

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

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

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

ELEKTRIZITATEA

* Muntaia eta
proiektu elektrikoak
Matsaria 2 - 7. pabilioia

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

Otaola Etorbidea, 27

Tel. eta Faxa. 943 201 757

●

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

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.
●

SUKALDE ALTZARIAK
✸
AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

Ubitxa 7-11

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

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

Tel. 943 74 40 19

GARBIKETAK

INDUSTRIA

GARBIKETA

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

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

Barrena, 26 - 6. C

TREJO
GARBIKETAK S.L.

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

Garbiketa eta
mantenimendua

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
IGELTSEROAK

KLIMATIZAZIOA

●
●

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

●

E g o- G ai n , 3

●
●

LAMINATUAK
KORTXOA
MOKETA
SINTASOLA

arregui y cortes, C.B.
●

klimatizazioa
energi berriztagarriak
proiektuak

PINTURAK
ESTUKOAK
GOTELE
PAPEREZTATZE

Tel. 943 20 34 09

●
●

Mob. 600 587 335

santillán
klimadenda

TM

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

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
●

●

Proiektuak
eta aurrekontuak

Bainu eta sukaldeen
erreformak

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

Asua-Erreka, 2

MUGICA

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

Faxa. 943 53 10 18
www.klimadenda.com

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia

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

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

ITURGINTZA

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

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

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

●

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

●

Nexa
Autocolor

Pintura
industriala

3M
produktuen
banatzailea

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

Sostoa, 16 ac behea

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

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

SARRAILAGINTZA

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

LARRIALDIETARAKO: 943 701 391
(08.00etatik 24.00etara)

A rr a g u e t a , 3
www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99

16 ELKAR
HIZKETA
Eibarko Herritarren Parte-hartzeko Mahaia Talde
Eragilea atzo eman zen ezagutzera prentsaurrekoan,
baina hilabeteak dihardute lanean. Gai publikoetan
herritarren parte-hartzean zegoen hutsuneaz
eta honen ondorio txarrez kontzientzia hartuta
sortutako taldea da. Euren berbetan, “orain zirt
edo zart egiteko unea iritsi zaigu”.

F E L I X E R R A S T I , Eibarko Herritarren
Parte-hartzeko Mahaiaren kidea:

“Udala herritarrengana
hurbiltzea nahi dugu,
eta alderantziz”
- Zer da Eibarko Herritarren Partehartzeko Mahaia?
Hori bera, izenak esaten duena. Asmoa,
laguntzea baino, Udal eta erakundeekin lan
egitea da; ez euren barruan proiektuak hobetzeko baizik. Ez gara alderdi bakoitzaren programaren aurka joango, uste dugulako horien gainean egin beharko dugula lan, horiek
hobetzen. Bestetik, Udala zein beste erakundeak herriatarrengana hurbiltzea nahi dugu,
eta alderantziz, hau da, herritarrak Udal eta
erakundeetara hurbiltzea.
- Zeintzuk osatzen duzue taldea?
Mota guztietariko jendeak osatzen dugu
taldea: gazteak, nagusiak, edozein ideologia politikotakoak…Interesa duen edonor
batu daiteke. 150 bat pertsona ditugu datu
basean eta horietatik 30 bat egongo lirateke prest lan taldeetan parte hartzeko.
- Zeintzuk dira zuen helburuak?
Horri erantzuteko orain arteko prozesua
azaldu beharko litzateke. Udalarekin otsailean bildu ginen lehendabizi, alkatetzarekin zehazki. Gure ideiak azaldu, eta frentista ez zela eta taldea mota guztietako jendeak osatzen duela ikustean gustora gelditu ziren. Ondoren, Gobernu Batzordearekin (PSE, PNV

eta EA) bilera izan genuen eta, azkenik, Udalean ordezkaritza duten talde guztiekin. Hasierako planteamendua globala zen, hau da,
Udaleko arlo guztiak hartzen zituena, baina
gehiegizkoa zen. Lanean jarraitu genuen eta
Eibarren parte-hartzearen diagnosia egitea
aholkatu ziguten Parte Hartuzekoek. Horren
aurrekontua Udalari eman eta hauek datorren urtean egin zitekeela esan ziguten, baina
tarte handiegia zela iruditu zitzaigun. Udala,
bestetik, Aldundiarekin kontaktuan jarri zen,
Xabier Barandiaranekin, eta erakunde biek
gurekin elkartzea adostu zuten. Hiru aldeak
bildu ginen, eta Aldundiak konpromezua hartu zuen teknikariak eta metodologia eskaintzeko, Udalak eta guk herriko gai bi Herritarren Parte-hartzearen ikuspegitik lantzeko
akordioa lortzen bagenuen. Horrela, hiru
proiektu aurrera eramatea adostu dugu eta
berehala aterako dira argira.
- Orain aurkeztu duzue taldea, baina lanean ibili zarete hilabeteetan.
Horrela da, eta hainbat lorpen izan ditugu.
Adibidez, Agenda 21 foroaren bilerak suspertu ditugu; Udalaren esku ez, baina eibartarrei
dagokien gaiak landu ditugu (mamografiak
Donostian egin beharrean, Eibarren egitea),

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

KOROAK

●

ESKEL AK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.
09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

●

Felix Errastik hilabeteetan dihardu Mahaia aurrera ateratzeko ahaleginean. / EKHI BELAR

HIL ARRIAK

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

Udaleko iradokizunen datuen memoria egitea
(guretzat lagungarria izan daitekeena), Udalarekin linea zuzena izatea lortu dugu, horretarako zinegotzigoa eskaini digutelarik; bestetik, Aldundiarekin lantzen ari garen gaiak beste zinegotzigo batetik doaz bideratuta.
- Zenbateraino hartu dira kontutan herritarrak herriko gauzen gainean erabakiak
hartu edo iritziak emateko?
Gutxi. Konturatu ginen boluntarismo handia
zegoela. “Nire atea beti dago zabalik”, baina
hori ez da parte-hartzea. Ohartu ginen erabakiak beti batzuren alde hartzen zirela; beraz,
dirua gastatzera bagoaz, ondo gastatzea nahi
dugu. Hau da, ahalik eta jende guztiaren onerako, eta ahalik eta kostu txikienarekin.
- Izan da antzeko esperientziarik inguruan?
Arrigorriagako La Peña auzoan badago
antzeko ekimen bat, baina bestela hemengoa da Euskal Herrian lehenengoa. Hemendik kanpo, Andaluzian badaude horrelako ekimenak martxan eta Albaceten, bestetik, aurrekontu parte-hartzaileak egiten
direla jakin dugu. Hori izan daiteke gure
helburu nagusietariko bat, baina bide luzea
dago egiteke oraindik.
E L K A R R I Z K E TA OSO A W W W.ETA KI T T O.COM - EN

44. EUSKAL JAI ARRAKASTATSUA

Jai giro paregabian bizi izan genduan
eibartarrok aurreko asteburuan ospatutako
Euskal Jaixa. Motorrak berotzen juateko,
aurretik, martitzenian Kulturalian Pako
Aristik emondako Mikel Laboaren gaiñeko
hitzaldi-musikalak jende asko erakarri eban,
barixakua eta domeka bittartian ospatutako
gaiñontzeko ekitaldixak egiñ eben moduan.
Bertso&Jazza ikuskizunarekin pozik geratu
zan jendia, bertsolarixak beste behiñ
eibartarren kontura adarra jotzen jarduteko
aukerarik galdu ez arren. Zapatu gabian zein
domeka eguardixan jendetza batu zan
Untzagako karparen
azpiko mahaixen
inguruan. Bezperako
beruak, baiña, domekan
ekaitza ekarri zeskun
eta Ezpalak dantza
jaialdixa, azkenian,
Coliseoan egin bihar izan
eben, baiña programak
jasotzen zittuan ekitaldi
guztiak egin ziran.

Antton Aldalur

Argazkiak
LEIRE ITURBE
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KIROLAK
Finalista Egunaren edizio beria Arraten

Kopako
finalerdiak
foball-zelaian

BIHAR GOIZEAN JOKATUKO
DIRA
FINALERDI
BIAK:
ZaerMotor-Duran09.00etan,
gok eta Jose Autosek jardungo
dute, nor baino nor; eta
10.30etatik aurrera, Bar Txoko
eta Teknografik-Aelvasa izango
dira lehiakideak. Final laurdenetan, Txokok ikaragarrizko
egurra eman zion Eitek-i (15-0)
eta Teknografik-Aelvasak 4-1
irabazi zion K-OX Azkenari; Durangok eta EzDok Bossak hiruna berdindu zuten eta Jose Autosek eta Esmorgak bana. Azken sailkatutako biek penaltietan lortu zuten bihar lehiatzeko
txartela.

BIHAR ETA ETZI EIBARKO
DEPORTIBOAREN
KLUB
EGUNAREN inguruko hainbat
ekitaldi burutuko dira, urtero
egiten dutenari jarraituz. Horrela, bihar Eibarko mendi itzulia
egingo da, klubeko Mendi batzordeak lagunduta: goizeko
07.00etan Deporretik irtenda,
Egoarbitza, Azkonabieta, Azitain, Arrate, Kalamua eta Urkotik pasatuta, Deporrera bueltatzeko. Hamaiketakoa egingo
da Goimendi auzoan. Informazio gehiago Deporreko lokaletan jaso dezakezue gaur bertan, 19.30etatik 20.30etara.
Domekan, bestalde, mendi
ibilaldia abiatuko da Deporretik
08.15etan: Santa Kurutzetik
barrena, Kalamuako Parlamentura joango dira, handik

Arratek Euskadiko Kopa
irabazi zion Bidasoari

DENBORALDIKO
AZKEN
PARTIDUAN, ARRATEK 3225 IRABAZI zion Bidasoari Elgoibarko Olaizaga kiroldegian
jokatutako Euskadiko Koparen
azken edizioan. Atsedenaldirako 17-11ko emaitzarekin nagusi zen Asobal ligako taldea eta
partidu osoan ez zuen inolako
estutasunik pasatu Eibarko taldeak Euskadiko Kopa bereganatzeko. Cutura kapitaina izan
zen goleatzaile nagusiena, sei
golekin, Rudovic (5), Serrano
(4) eta Arroyo, Ivo Díaz eta Kobinen aurretik (3na gol).
Denboraldia agurtzeko, eta
urterokoari jarraituz, ekainaren
5ean Arrate eskubaloiko talde

Cutura izan zen, beste behin, taldeko
goleatzailea.

guztietako jokalariek lore eskaintza egingo diote Arrateko Amari,
Ixuara afaltzera joan aurretik.

Santesteban onena Debabarrenan

MADRILGO ETA LIZARRAKO LASTERKETAK BERTAN BEHERA GERATU ETA GERO, Araxesen hartu zuen parte Debabarrenako emakumeen taldeak. 64 txirrindulari izan ziren irteera puntuan
eta, helmugara ihes eginda heldu zen boskotean, Ane Santesteban
Deportiboko ordezkaria izan zen. Erlojuz kontra jokatutako 2. sektorean, Debabarrenako txirrindularia bosgarren sailkatu zen. Mutilen
taldeak Aizarnazabalen hartu zuen parte eta Asier Penabad izan
zen onena beste behin, 7. postuan. Natxituan domekan jokatutako
lasterketan, Gorka Ursuak 15. postuan amaitu zuen.
09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

Urtero moduan Arraten banatuko dira dominak, heldu zein umeen artean. / FERNANDO RETOLAZA

Kalamua puntara eta, ondoren,
Arratera. 09.30etan roll-eski
igoera hasiko da Itzioko parketik, eski batzordeak antolatuta.
Eguerdiko 12.00etan Caeloren
omenezko eskupelota partiduak jokatuko dira, pelota batzordearen
eskutik.
Eta
12.30etan helduendako zein

haurrendako mendiko dominen
banaketa ekitaldia hasiko da.
Goizean bertaratutakoentzat
salda eta txorizoa egongo bada ere, 14.30etan bazkaria
izango da Arrateko zelaian.
Bazkarian parte hartzeko, izena eman behar da aurretik;
prezioa 13 eurokoa da.

Asola-Berriko Astigarraga bigarren
doa Gipuzkoako txapelketan

SAN MIGUELEKO BOLATOKIAN
JOKATUTAKO
AZKEN JAURTIALDIAN,
Anartz Esteban eibartarra
eta Floreagako Gorka Etxaniz izan ziren nagusi, zazpina txirlorekin. Horko emaitzekin, San Migueleko Iker
Izagirrek jarraitzen du Gipuzkoako XL. hiru txirlo bola
txapelketaren lidergoan, 29
txirlorekin; baina Asola-Berriko Bittor Astigarragak (25
txirlo) 2. postura egin du jauzi, Lasturgo Roman Arrizabalagari (23) aurrea hartuz. San Migueleko Iker Izagirre doa txapelketaren
buruan. Argazkian, Asola-Berriko. / LEIRE ITURBE
Zazpi lehenen artean daude
gure herriko beste hiru ordezkari: Anartz Esteban, Josean Blanco
eta Luis Javier Oregi.

Asador Azitainek areto-foballeko
txapelketaren finala jokatuko du

FINALERDIETAN DONOSALARI 9-1 IRABAZI ETA GERO, finalerako txartela modu
bikainean eskuratu du jubenil
mailako gure herriko taldeak.
Lehenengo zatiaren amaierarako, eibartarrak 3-0 nagusitu ziren, bidea asko erraztuz. Alex

Alonsok sasoi betean jarraitzen
du eta lau gol lortu zituen, Mikel
Garrido beste behin lesionatzen zen bitartean. Finala Oñatin jokatuko dute asteburuan
Ibarrako Laubururen aurka; azken honek askoz ere justuago
irabazi zion Laskoraini (3-2).

KIROLAK

Jiménez eta
Jauregi gimnastak
Espainiako
txapelketara
GASTEIZEKO ABETXUKOKO
KIROLDEGIAN JOKATUTAKO gimnastika erritmikoko indibidual mailako Euskadiko txapelketan, Maider Jiménez eta
Helena Jauregi izan ziren Ipurua klubeko ordezkari onenak
eta biek Leongo Ponferradan
ekainaren 18tik 21era jokatuko
den Espainiako txapelketarako
txartela eskuratu zuten. Jiménezek sailkapen orokorreko 2.
postua lortu zuen eta Jauregik
hirugarrena. Juniorretan, Ibaibarriaga 6.a izan zen sailkapen

Olatz Ibaibarriagaren jauzia.

orokorrean eta Laskurain 7.a;
eta infantiletan, Maria Fernándezek 4. postua eskuratu zuen.

Ziaran eta Altuna nabarmendu ziren
Debako triatloian

EIBAR TRIATLOI TALDEKO
ANE ZIARAN JUNIOR MAILAKO onena izan zen DebaItziarren jokatutako triatloian

eta talde bereko Alejandro Altunak 2. postua eskuratu zuen
beteranoen mailan. Aurtengo
Euskal Zirkuitoko lehenengo
proba horretan Gipuzkoako txapelketa ere jokoan zenez, Ziaran txapelduna izan zen bere
mailan eta Altuna txapeldunorde. Parte hartzaileek 750 metro
egin zituzten igerian, 24’5 kilometro gogor bizikleta gainean
eta beste 5 antxitxiketan.

Urbatekoak igeriketako eskolarteko
Gipuzkoako txapelketetan

ASTEBURUAN AZPEITIAN
JOKATUTAKO TXAPELKETA
HORIETAN, maila bikaina erakutsi zuten batez ere domekan
jardundako Urbateko nagusienak. Ander Izagirrek 100 libreak irabazi zituen eta Miren
Arriolak 100 estiloak; Egoitz

Blanco 2.a izan zen 200 brazatan eta Izagirre 200 libretan;
eta Unai Azpiazu 3.a 100 estilotan eta Arriola 100 brazatan.
Bezperan, alebin mailako
lehiaketetan, Mikel Zabala eta
Iratxe Moyua izan ziren Eibarko ordezkari onenak.

Udaberri torneoko partiduak Astelenan

GAUR, ARRATSALDEKO 20.15-ETAN HASITA, LAU ETA ERDIAREN BARRUKO hiru partidu jokatuko dira Astelena frontoian.
Neurketak Udaberri Torneokoak izango dira: hasteko, Egaña Klub
deportiboko ordezkariak Hernaniko Bilbaoren kontra neurtuko ditu
indarrak; jarraian, Etxaniz eibartarrak Alde Zaharreko Ormazabali
egingo dio aurre; eta, amaitzeko, Ortiz de Urbinak jokatuko du. Eibarko pelotari biek orain arte aurkari guztiak egurtu dituzte.

...eta kitto! 09/V/29
680 zkia.
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KULTURA
H i l a b e t e z a rg a z k i e k h a r t u d u t e h e r r i a .
E r a k u s k e t a k , t a i l e r r a k , h i t z a l d i a k , i k a s t a r o ak …
e g i n d i r a a rg a z k i l a r i t z a re n i n g u r u a n . ‘ A rg a z k i l a r i t z a
M a i a t z e a n ’ a m a i t u d a , b a i n a D e p o r re k o a rg a z k i l a r i t z a
t a l d e k o a k l a n e a n d i h a rd u t e d a t o r re n u r t e k o a
p re st a t ze n . Z a i l a i z an g o d ut e a u r t e ng o a h ob e t z e a.

JOSE LUIS IRIGOIEN, argazkilaria:

“Urtetik urtera arrakasta
handiagoa da”

- Amaitu da ‘Argazkilaritza
Maiatzean’. Zein balorazio
egiten duzue?
Gauza pare bat falta dira
amaitzeko, baina bai, ia bere
osotasunean amaitu da ‘Argazkilaritza Maiatzean’. Aipatzekoa da aurten antolatu ditugun ekitaldi guztietara etorri
den jende kopuru handia. Oso
pozik gaude jasotako erantzunarekin eta, urtetik urtera,
arrakasta handiagoa da. Erakusketak oso onak izan dira:
izugarriak benetan, eta horregatik etorri da jende asko kanpotik. Untzagako argazkilaritza estudioan eta Jesus Jaime
Motaren tailerrean ere jende
asko izan zen. Rallyan inoiz
baino jende gehiagok hartu
du parte, iazko kopurua bikoiztuz. Estatu mailan nolabaiteko ospea hartu dugu Deporreko argazkilariek eta horrelako ekintzetan nabaritzen
da. Adibidez, Madril, Malaga
eta Albacetetik eskatu digute
erakusketak ipini ahal izatea
euren argazkiak erakusteko.
- Nolako esperientzia izan
zen kalean estudioa ipintzea?
Oso bitxia izan zen, modelo
bezala posatzeko jende gutxi
aurkeztuko zela espero genuelako. 500 lagunetik gora
hurbildu ziren eta arrakasta
izugarria izan zuen ekimenak.
Oso ondo irten zen dena.
- Zein ekitaldik izan du arrakastarik handiena hilabete
honetan?
Ezberdinak izanik, ezin dira
euren artean alderatu. Untzagan egin zena, adibidez, oso
herrikoia izan zen; baina Motaren tailerrera, nahiz eta
nahiko espezializatua izan,
jende ugari joan zen; eta erakusketetan ere jende asko bildu da. Hala ere, berritasun

09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

Miren narbaiza
eta Ander Mujika
dira Napoka Iria.
/ JOSU TORREALDAI

Matrallako Irratixak 7 urte bete ditu

MAIATZEAN MATRALLAKO
IRRATIXAK 7 URTE bete ditu
eta, hori ospatzeko asmoarekin,
gaur urteurren jaia ospatuko dute Asua Erreka kaleko Tallarra
gaztetxean. 22.00etatik aurrera
Napoka Iria taldearen kontzertua hasiko da eta, kontzertua
amaitu ondoren, jaiak jarraituko
du, musika gehiagorekin.

bezala, Untzagakoa azpimarratuko nuke.
- Eta izan da espero zenutenera heldu ez denik?
Egin diren gauza guztiek
izan dute harrera oso ona, benetan.
- Nolakoa da honelako ekitaldien atzean dagoen lana?
Gauza asko egin behar da,
uste direnak baino askoz ere
gehiago; itxuraz sinpleak diruditenak, baina egin egin behar
direnak. Azpimarratzea gustatuko litzaidake jende asko dagoela Deporren argazkilaritzaren inguruan lanean eta denon artean egindako zerbait
dela ‘Argazkilaritza Maiatzean’; denon lanarengatik izango ez balitz, ezin izango zitekeen horrelako zerbait antolatu. Gainera, gero eta jende
gehiago etortzen da gurekin
lan egitera eta ikastera. Martitzenero biltzen gara Deporren
bilerak egin, ikasi eta gauzak
antolatzeko.
- Badaukazue ideia berririk
datorren urteko edizioari
begira?
Buruan badaukagu ideiaren
bat edo beste, baina momentuz hori dira: ideiak.

Napoka Iria-ren kontzertua
Miren Narbaiza eta Ander
Mujikak osatzen duten Napoka
Iria taldea 2005ean jaio zen eta
doinu akustikoan oinarritutako
emanaldiak eskaintzen ditu.
2007an kaleratu zuten lehenengo lana eta berehala hasi ziren
oso kritika onak jasotzen. Iazko
urtearen amaieran Japonian

izan ziren, hainbat kontzertu
eskaintzen. Bestalde, orain hilabete batzuk martxan ipinitako
Bai, we can! bazkide-kanpainak
aurrera dirauela gogorarazi
nahi dute irratiko arduradunek:
35 bazkide behar ditu irratiak,
aurrera egin ahal izateko. Bazkide kuotak hilean 2, 5 edo 10
eurokoak dira eta jarraian ematen ditugun kontu bietako batean helbideratu daiteke ordainketa: Kutxan 2101 0035 13
0121412837 edo Euskadiko
Kutxan
3035
0023
91
0230061080. Matrallako Irratixa Fm-ko 102.8an entzuten da
eta Eibarko programazioaz
gain, Arrosa proiektuarekin bat
eginda dagoenez, bertako hainbat saio ere eskaintzen dituzte.

Munduko dantzei eskainitako gaua

AMANDRIA ELKARTEAK GAUR GAUERAKO SAIO BEREZIA
prestatu du: munduko dantzei eskainitako gaua. 22.00etatik aurrera eta gauerdira arte, Bittor Sarasketa kalean elkarteak duen egoitzan Europa eta inguruko kulturetako korro-dantza herrikoiak dantzatuko dituzte, Patxi Monterok gidatutako saioan. Parte hartzeko
10 euro ordaindu behar da (helduekin doazen haurrentzat doan).

KULTURA
Biraka dantza taldea Coliseoan

EKAINAREN 5-EAN BIRAKA DANTZA TALDEAK ZINEMA!!! Musikala ikuskizunaren estreinaldia egingo du Coliseoan, funtzio bikoitzean (20.00-etan eta 22.00etan). Josu Mujikaren koreografian 30 dantzarik hartuko dute parte eta ikuskizunaren abiapuntua hilketa baten
ikerketa ardatz duen pelikula baten fikziozko grabazioa da. Dantza
guztiak zinema munduko soinu bandetatik aukeratutako abestien inguruan prestatu dituzte. Bestalde, ekainaren 3an eta 4an, Biraka taldeko umeen dantza ikuskizunak jasoko ditu Coliseoak, 20.30etan.

Dibujo eta Zeramika
eskolakoen erakusketa

GAUR 19.00-ETAN ZABALDUKO DUTE PORTALEKO erakusketa aretoan
Margo, Marrazki eta Zeramika udal eskolakoen erakusketa. Ekainaren 17ra
arte ohiko ordutegian ikusi ahal izango dira eskoletako ikasleen lanak. Bestalde, datorren ikasturterako matrikulazio-epea ekainaren 2an zabalduko da. Interesatuek Pegorara joan beharko dute (astelehenetik eguenera, 09.00etatik
14.00etara eta 17.00etatik 19.30etara eta barixakuan 09.00etatik 14.00etara).

Sostoaren
kontzertu
berezia

ABESBATZAREN 25. URTEURRENA OSPATZEKO, SOSTOAK KONTZERTUA eskainiko du zapatuan, Coliseoan, 20.30etatik aurrera. Abesbatzako
gaur egungo kideekin batera, koralista-ohiek, hainbat
musikarik eta Cielito Musika Bandak jardungo dute,
150 bat lagun guztira. Kontzertua lau ataletan banatu
dute eta eskainiko dituzten piezen artean Beethoven,
Aita Donostia, Sarasua, Sorozabal, Morricone, Vangelis eta beste hainbat musikarirenak daude.

laburrak
PI A N O K O N TZ E RT U A
Gaur iluntzean, 20.30etan,
Alvaro Garrido eibartarrak
piano kontzertua
eskainiko du Coliseoan
(3 euro). Emanaldiak
ordubete inguruko
iraupena izango du
eta programa honako
piezek osatzen dute:
Sonata KV.283 (W.A.
Mozart), ballade op.52
4. zb. (F. Chopin),
Preludes (C. Debussy)
eta Sonata op.83 7. zb.
(S. Prokiev).
ESKOLA A GEND A
Mogel Isasi ikastetxeko
Izaro Fernández Iriondok
(12 urte) irabazi du
datorren ikasturteko
Eskola Agendarako
aurreko eta atzeko
azaleko orriak
diseinatzeko lehiaketa.
A M A Ñ A K O DA N B O R R A D A
Atzo hasi zituzten
Amañako Jaietako
danborradetarako
entseguak, auzoko
ikastetxean. Nagusiek
entseguak eguenetan,
20.00etan izango dira
eta umeenak, berriz,
datorren eguenean
(ekainak 4) hasiko dira,
19.00etan, toki berean

Haurrendako jolas
eta tailerrak

UMEENDAKO TAILERRAK ANTOLATU DITU
…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK martxan duen bazkide kanpainaren barruan. Ekainaren 6an, jolasak, eskulanak, makillaje tailerrak eta beste hainbat egingo dira Untzaga plazan, 18.00etatik 21.00etara eta ume zein guraso guztiak parte hartzera gonbidatuta daude.

EU SKE RA
GU RA S O E N D A KO
Datorren ikasturteari
begira, aurrekoetan
bezala, Udal Euskaltegiak
eta AEK-k gurasoei
zuzendutako euskera
saioak eskainiko dituzte,
Udalaren lankidetzaz,
eta horietarako
aurrematrikulazioa zabalik
dago. Interesa dutenek
euskaltegietako batera
eta Portalera, Euskara,
Kultura eta Hezkuntza
sailera jo dezakete
(943708435, Ane).

JOSEBA PERALES ALTUNA
(2009ko maiatzaren 17an hil zen, 50 urterekin)
SENIDEEN IZENEAN, ESKERRIK ASKO
hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak
bidali dizkiguzuen guztioi.
...eta kitto! 09/V/29
680 zkia.
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KULTURA
Flyscharen ibilbidea Arrate Kultur Elkartearekin

Antxon
Narbaiza

Berben esanahixa

U

ne baten Erisono, bariantiaren
3. fasia, Bolingua, Txonta,
Errebal... eta holan askori
disgustua baiño ekartzen ez deskuezen
gure zorixoneko Eibarko jirak ahaztu
egingo doguz.
Izan be, Madrideko hiritik dator notizia,
hasiko giñake Xenpelarren doiñuan
kantari. Gauzia da bertan inguruko herri
bateko eskolako umiak, 10-11 urte
bittartekuak, eruan dittuela Ejerzituaren
kuartel bat ezagutzera. Badakizue,
armadia zer ona dan, dana humanismua
eta progresua, Afganistanen, Serbian eta,
ez dakit non beste, egitten diharduen
akziño jatorrak eta giza legezkuak
adibide. Holako bisita pedagogikuak
ehunka izango dira kontizu urtian zihar
Espaiñiako probintzietan. Baiña
destinuak ekarri dau barrukuak
(soldaduak edo) gaixorik egon
eta kanpoko ume koittaduak izurritea,
gripe kutsakorra, kontagiau egin
dittuela. Ez naiz gaiztua izango metafora
errezari bidia emonez, baiña uste dot
diskurtsua horren kanbixauta dagon
sasoian, norbere interesen alde, jakiña,
gogoeta egin biharko gendukiala
euskaldunok han hemenkako
komunikabidiak eguna joan, eguna
etorri, zelako zirixa sartzen deskuen
kónturatzeko.
Euskaldunon aberria aberia da, behiñ
euskal idazle ezagun batek umorez esan
eban moduan; guk herrixa, hau da,
Euskal Herrixa baiño ez ei daroiagu
buruan; eurak, ostera, hiritartasuna
aittatzen dabe, nahiz eta hiritartasun
rarua izan, iñoiz, sékula, hori
-hiritartasun kontzeptu horierrepresentatuko ez daben Patxi
Zaharrak inponidutako monarkixan
oiñarrittuta etorri. Eurak elebitasuna
diñuenian, bestiena esan nahi dabe;
eurak, ezer izatekotan, inorante hutsak
kanpo, gaztelania-ingelesdun dira-eta;
edo umien multilinguismua
edo trilinguismua izendatzen dabe,
ia holan euskeriaren zuldarra ateratzen
daben. Edota ídeien aukera bardintasuna
diñuenian, metonimia garbixan,
paperian bai, baiña praktikan ez, esaten
dihardue.
Guk guztion eskubidiak aittatzen
badoguz, eurak norbanakuaren
eskubidiak kontrajarriko deskuez; hain
sutsu defenditzen daben estadu
kontzeptua bakar-bakarrik norbanakuen
eskubidien bidez osotuta balego lez.
Holan ez dogu iñoiz alkar aittuko,
bakotxak bérberi nahi daben esanahixa
emoten badetsa.

09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

EKAINAREN
14RAKO
(DOMEKA) TXANGO KULTURALA antolatu du Arrate
Kultur Elkarteak, goizeko
09.00etan Ego Gaineko autobus geltokitik abiatuta:
“Goizean Gipuzkoako mendebaldeko kostaldeko itsaslabarrean ondoz ondoko
harkaitz geruzatan idatzita
aurkitzen den historia geologikoaren milioika urte ezagutzeko aukera izango dugu. Itsasoaren eragin etengabearen ondorioz, harkaitz-geruza horiek agerian
geratu dira, eta formazio berezi horiek osatzen dute
flysch-a. Hain zuzen, kostalde osoko elementu bereiz-

garriena da, Biotopo Babestua izendatua”.
Geologo baten laguntzarekin, Zumaiaren ondare geologiko harrigarria nahiz
bertako haitzetan betirako
arrastoa utzi duten gertakari
planetarioak ezagutzeko aukera eskaintzen du bisitak. Algorri ezagutzaetxera bisita barne hartzen du, eta baita txalupaz ibilaldia ere, itsaslabarrak itsasotik ezagutzeko. Ondoren Zarautzen bazkaldu eta bertan dagoen argazki eta
zinemaren Photomuseum-a bisitatzeko aukera egongo da.

Ordutegi berezia liburutegian

EKAINAREN 18RA ARTE, IKASLEEK AZTERKETAK
PRESTATZEKO denbora gehiago izan dezaten, liburutegiak
ordutegi berezia izango du: astelehenetik eguenera 09.00etatik 13.30etara eta 16.00etatik 00.00etara egongo da zabalik.
Ordutegi horren barruan ohikoak diren zerbitzu guztiak eskainiko dituzte. Barixaku, zapatu eta jai-egunetan, berriz, ez da
aldaketarik izango (barixakuan 09.00etatik 13.30etara eta
16.00etatik 20.30etara zabalduko dute eta asteburu eta jaiegunetan 10.00etatik 13.00etara eta 16.00etatik 20.00etara).

Ikasleek gauez ere ikasteko aukera izango dute. / EKHI BELAR

Txangoaren prezioa (autobusa, sarrerak, gidak eta
bazkaria barne) 40 eurokoa
da Kultuko bazkideentzat
eta 43 eurokoa bazkide ez
direnentzat. Izena emateko
943 20 22 99 edo 660 12 70
12 telefono zenbakietara
deitu behar da. Plaza mugatuak dira.

EUSKARAREN
GMAIL ZERBITZUA EUSKARAZ. Maiatzaren 20an
proba modura jarri zuen Google-k bere itzultzaile automatikoaren teknologia gmail
posta zerbitzuan eta, egun
hartatik, erabiltzaileek beste
hizkuntza batean jasotzen dituzten meuzak eurenera
itzultzeko modua dute; horien artean da euskara. Nola
euskaratu gmail kontua? Ez
du zailtasunik: posta zerbitzuan sartu eta erabiltzaileak
bere kontuan sartu behar du;
goiko barraren eskuinaldean, ezarpenen atalean sartu
beharra dago (gaztelaniaz
izanez gero, Configuración
jarriko du). Azaltzen diren
aukeren artean, lehena da
hizkuntzarena; bertan “euskara” aukera daiteke eta, aldaketa gordetzeko, orriaren
beheko aldean dagoen botoia (Guardar cambios) sakatu behar da. Boluntario talde batek aspalditxo euskaratutakoa eskura jartzea lortu
da azkenean.

TXOKOA

laztanak
emoten...

Zorionak, KEPA,
etxeko danon partez.
Gaur bertan urtebete
egitten dau-eta gure
mutil haundixak!

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.

Zorionak, OIHANE,
gaur urtiak betetzen
dozuzelako. Zure
besuetako loiba
Ekainen partez.

Zorionak, AMAIA,
atzo urtebete egin
zenduan-eta. Laztan
haundi bat aitatxo,
amatxo eta
famelixaren partez.

Zorionak, JOSU,
hillaren 26xan urte bi
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
danon partetik.

Zorionak, IRATI
Arizmendiarrieta,
martitzenian bost urte
beteko dozuzelako.
Etxekuen partez.

Zorionak, EGOITZ,
26xan zure lehelengo
urtia egin zendualako.
Maittasun haundiz,
zure etxekuak.

SUDOKUA

DENBORAPASAK
9
4 1
8
2
2 8
3
4 9
2 5
4 8
3
4
9
8
7 2 1 5
4
3
7 9
1
4
8
4 5

AGENDA

Zorionak, FERNAN (domekan)
eta IRAIA (martitzenian) urtiak
egingo dozuez-eta. Etxekuen
partez.

EKHI, ni pa ti ni pa
mi, bi urte bete
dittuzu, hala!!

JAIOTAKOAK

- Xuban Iraolagoitia Vicente. 2009-V-16.
- Aner Galván Negrete. 2009-V-18.

- Xabat Fernandes Tarango. 2009-V-27.

HILDAKOAK

- Mª Dolores Bilbatua Lezeta. 86 urte. 2009-V-20.
- Joaquina Corral Fiñaga. 94 urte. 2009-V-21.

- Juanita Gallastegi Txurruka. 93 urte. 2009-V-21.
- Julian Urrutia Orabengoa. 78 urte. 2009-V-21.

- Emilia Unamuno Zamakola. 94 urte. 2009-V-22.

- Emilia Fdez.-Maruri Zaballa. 82 urte. 2009-V-23.

A URR EKOA REN EMAIT Z A

- J.Luis Agirregomezkorta Ormaetxea. 80 urte. 2009-V-26.
- Isabel Baglietto Berraondo. 71 urte. 2009-V-27.

...eta kitto! 09/V/29
680 zkia.
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AGENDA

horoskopoa
ARIES
Pixka bat zentratu beharko zinateke.
Azken aldian gauza asko ahazten
zaizkizu eta ez dakizu non zabiltzan.
Hartu zuretzako denbora gehiago.
TA U R U S
Egin ohiu, ikusiko duzu zeinen ondo
geratzen zaren. Barruko tentsioa
askatzeko metodo ona da, baita
efektiboa ere. Proba ezazu.
GE M I N I
Nor uste duzu zarela, ba?
Ez saiatu zure eskuetatik kanpo
dauden gauzak egiten, emaitza
eta ondorioak latzak izan daitezelako.
CANCER
Gauzak gaizki egiten dituzula uste
baduzu ere, ez da horrela. Zortea?
Nork daki, baina egiten duzuna
egiten duzula oso ondo egongo da.
LE O
Amodiozko filme bateko protagonista
dirudizu. Zeinen polita den dena,
arrosa kolorekoa. Merezi duzu,
hainbeste momentu txarren ostean.
VI RG O
Produktu bat erabiltzen hasi baino
lehen, begiratu zeintzuk diren haren
berezitasunak. Bestela, ezustekoren
bat hartu dezakezu.
LIBRA
Beti ezin zara itxaroten egon.
Aurrerapausoa eman eta gauzak
zure kabuz egiten hasi zaitez inori
itxaron gabe. Zugan sinestu ezazu.
SC O RP I U S
Azken finean badakizu dena ondo
joango dela, zuri dena ondo irtetzen
zaizulako. Ez dakizu zuk ere
zergatik den horrela, baina bueno.
S A G I T TA R I U S
Dena mugitzen da zure inguruan
eta zu, bitartean, geldi-geldi,
zer egin jakin gabe. Espabila zaitez
eta ipurdia mugitu, ez izan alperra.
CA P RI C O RN I U S
Astroak alde izango dituzu eta zure
proposamen guztiak beteko dira,
pixka bat saiatzen bazara. Hala ere,
inork ez dizu ezer oparituko.
AQUARIUS
Aukerak datozen bezala baliatu
egizuz; bestela, gerta daiteke inoiz
gehiago ez agertzea. Badakizu trenak
bitan ez direla pasatzen, ezta?
PISC IS
Beroarekin gustora, ezta? Eta beroak
ekartzen dituen euli eta bestelakoak,
ez dira nazkagarriak? Hotza faltan
botako duzu agian.

09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

Barixakua 29

Zapatua 30

Astelehena 1

ABONTZAKO JAIAK

ABONTZAKO JAIAK

UMEEN BERTSO JAIALDIA

18.30.- Txupinazoa eta
suziriak. 19.00.- Toni La Sal.
Birusak erasoan! Umeentzako
giñola, euskaraz. 20.15.Tor magoa (euskaraz). 21.15.Jai gastronomikoa: ardo
dastatzea eta patata tortila
txapelketa. 22.30/01.30.Dantza-kanta Sonidos erromeri
taldearekin. Egigurentarreneko
parkean.

11.00.- Suziriak. 11.00/
11.30.- Buruhandien irteera.
11.30/13.30.- Umeentzako
jolasak. 12.30/13.30.Txistorra-jana. 12.30/14.30.Txikiteoa. 14.30.- Herri
bazkaria: 400 lagunendako
paella erraldoia. 17.00.Karaokea gazte
eta nagusientzat. 17.00.Toka eta igel txapelketak,
Ipuruako jubilatu etxearen
atarian. 18.00.-Txokolate-jana
gure nagusientzat, Ipuruako
Jubilatuen Etxean. 19.00.Trofeo banaketa (Toka, igel,
mus eta tute txapelketena).
19.15.- Gorriti eta bere
abereak. 21.00/22.00.Lisker taldearekin berbena
hasiera. 21.30.- Erretegi
erraldoia martxan: saiheski,
oilasko hegalak eta txorizoa.
23.00/02.00.- Lisker
taldearekin berbenaren
jarraipena. Egigurentarreneko
parkean.

18.00.- Arrateko Andra Mari,
Aldatze eta Urkizuko umeen
emanaldia. Sarrera: Euro bat.
Coliseoan.

KONTZERTUA
20.30.- Alvaro Garridoren
piano kontzertua. Coliseoan.

MATRALLAKO JAIA
22.00.- Napoka Iria taldearen
kontzertua eta musika-gaua.
Tallarra gaztetxean.

MUNDUKO DANTZAK
22.00.- Munduko dantzak.
Amandria elkartean.

Zapatua 30
EIBARKO MENDI ITZULIA
07.00.- Deporretik irtenda.
Hamaiketakoa Goimendin.

EUSKARAZ BIZI
08.00.- Autobus zerbitzuaren
hasiera (Ego Gain-Iturburu,
Urkizu-Iturburu).
08.30.- Argazkiak.
09.00/18.30.- Kirol-proba
eta lehiaketak. Iturburun.

salgai
M U S I K A:
Piano kontzertua.
Maiatzak 29,
20.30etan.
Sostoak 25 urte
kontzertua.
Maiatzak 30,
20.30etan.
B E RT S O A K :
Umeen bertso
jaialdia.
ekainak 4, 18.00etan.
D A N T Z A:
Biraka dantza.
ekainak 3, 20.30etan.
Zinema!!! Musikala.
ekainak 5, 20.00etan.
Zinema!!! Musikala 2.
ekainak 5, 22.00etan.

BAZKARIA
14.00.- Eibarko Irratizaleen
Elkartearen bazkaria.
17.00.- Urteko batzarra.
Kantabria jatetxean.

LA SALLE
19.00.- 50. urteurrenaren
barruan, globo-aeroestatikoa.
Txaltxa Zelaian.

SOSTOAREN
KONTZERTUA
20.30.- Sostoa abesbatzaren
25. urteurren kontzertua,
Coliseoan.

Domeka 31

ESKOLARTEKO ANTZERKIA
20.30.- Un mal día (Trakel
Taldea). Hezkuntza Esparruan.

Martitzena 2
ESKOLARTEKO ANTZERKIA
15.00.- Salvador. El niño,
la montaña y el mango
(Cambaleo Teatro, Madril).
Hezkuntza Esparruan.

Eguaztena 3
HITZALDI AURKEZPENA
19.00.- Gaztehhgam (Euskal
Herriko gazteria gay-les
askapen mugimendua):
taldearen sorrera
eta helburuen aurkezpena.
Monteka tabernan.

DANBORRADARAKO
ENTSEGUAK
19.00.- Sanjuanetako
danborradarako entsegua
(umeak).
20.00.- Sanjuanetako
danborradarako entsegua
(nagusiak). Amalur-ohian.

DANTZA
20.30.- Biraka dantza
taldearen emanaldia.
Sarrera: Euro bi. Coliseoan.

Eguena 4
BERTSOAK

FINALISTA EGUNA
08.15.- Mendi ibilaldia,
Deporretik Arrateraino.
09.30.- Roll-eski igoera,
Itzioko parketik.
12.00.- Caelo Memorialaren
pelota partiduak.
12.30.- Mendiko dominen
banaketa.
14.30.- Bazkaria. Arraten.
Klub Deportiboak antolatuta.

ABONTZAKO JAIAK
12.00.- Auzoko hildakoen
oroimenezko meza: lora
eskaintza eta abesbatza.
San Pio X.a elizan.

18.00.- Umeen bertso
jaialdia. Coliseoan.

AMAÑAKO DANBORRADA
19.00.- Danborradarako
entsegua (umeak). Amaña
ikastetxean.

HITZALDIA
19.30.- Ezker abertzale
politikoa, etorkizuneko
apustua’. Hizlariak: Patxi
Zabaleta eta Oxel Erostarbe.
Portalean (ikastaro gelan).

DANTZA
20.30.- Biraka dantza
taldearen emanaldia.
Coliseoan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– Maiatzaren 30era arte
LA SALLE ikastetxeko 50. urteurrenaren inguruko
argazkiak. Untzagako jubilatu etxean.

– Maiatzaren 31ra arte
ISABEL DIEZen Al filo de las mareas. Topalekuan.
DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEkoen
erakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Deporren.
ARGIZAIOLA SARIA argazki erakusketa.
Deporren.
DIAPORAMA ETA ARGAZKI erakusketa.
Eibarko dendetan.

telefono jakingarriak

farmaziak

29, barixakua

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

30, zapatua

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze,
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

31, domeka

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

- Akuarela ikastaroa.

2)
1, astelehena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2, martitzena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
3, eguaztena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
4, eguena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
5, barixakua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)

Noiz: Maiatzaren 30etik uztailaren 4ra, zapatuetan
(goiz eta arratsaldez). Irakaslea: Sara Beiztegi.
Izen-ematea: 943202299 edo 626984472 telefonoan.

lehiaketak

– Ekainaren 17ra arte
PINTURA, DIBUJO ETA ZERAMIKA udal eskolen
erakusketa. Portalean.

ikastaroak
– J.B. Gisasola Musika Eskola.
Matrikula: Maiatzaren 29ra arte aurreko ikasturtean
matrikulatutako ikasleentzat.
Informazioa: Pegoran edo Portalean.

- Dibujo eta Zeramika Udal Eskola.
Matrikula: Ekainaren 2tik aurrera, Pegoran.

– Reiki (2. maila).
Noiz: Ekainaren 6an, goiz eta arratsaldez.
Izen-emateak: Ekainaren 4ra arte, Pegoran.

– Autodefentsa.
Noiz: Ekainaren 2an eta 7an. Inform.: 665-743217.

– 37. Udako Ikastaroak.
Informazioa eta matrikula: Ekainaren 19ra arte,
www.ueu.org helbidean edo 943821426 telefonoan.

7)

UDAN GAZTETAN MARTXAN.
Izen-ematea: Maiatzaren 31ra arte,
17.00etatik 20.00etara Errota
Gaztelekuan. Informazioa: Astixan
(943206231 telefonoan).
LI (BURU-HAUSGARRIAK).
Ekainaren 14ra arte,
Juan San Martin Liburutegian.

- Euskera gurasoentzat.
Datorren ikasturterako aurrematrikula.
Non: Udal Euskaltegia, AEKn edo Portalean
(Euskara-Kultura sailan).

diru-laguntzak
DENDARIENTZAT. Eskaerak eta informazioa: 943207694 / 943206669 telefonoetan.
NAGUSIENDAKO ALDE BATERAKO EGONALDIAK. Eskaerak eta informazioa: Gizartekintzan
(Portalea, 4. pisuan) aldez aurretik txanda eskatuta (943708440 telefonoan).

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.

SANJUANAK 2009. Koadrilentzako diru-laguntzak. Eskaerak eta informazioa: Ekainaren 2tik
15era, Pegoran edo Portalean.
...eta kitto! 09/V/29
680 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Eibarko erdialdean pisua salgai. 130
m2. 3 logela. 2004an guztiz berriztua. Aukera ezinhobea pisu handiagora aldatzeko. Tel. 626-203838.

– Eibarren pisu berria salgai. 73 m2. Logela bi. Oso argitsua. 237.400 euro. Planoak eta ezaugarriak: Tel. 610-073819.
www.pisos-eibar.net84.net.

– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. Aukera paregabea.
Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 663-451436.

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

– Logela alokagai. Tel. 605-771995.

– Bidebarrieta kalean pisua alokagai. Logela bi, egongela, sukaldea eta komuna.
Tel. 652-764566.

2. Motorra

2.1. Salgai

– Yamaha Fazer 600cc salgai. 4 urte.
Egoera onean. Tel. 650-284303.
– Opel Omega 96 salgai. AIT pasatuta.
1.100 euro. Tel. 670-219618.

– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.
M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pasatuta. Tel. 696-817026 edo 943121826.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Isasiko aldapan garajea salgai. Tel.
669-947125.

– Emakumea eskaintzen da interna moduan lan egiteko. Esperientzia. Tel. 638482478. Lorena.

09/V/29 ...eta kitto!
680 zkia.

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

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna edo externa. Esperientzia.
Tel. 638-732436 edo 638-482478.

– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak umeak zainduko lituzke. Tel. 659-709334.
– Mutila eskaintzen da banatzaile, igeltsero-laguntzaile edo sukaldari-laguntzaile lanetan jarduteko. Tel. 657-237818.
– Mutila eskaintzen da banatzaile, igeltsero-laguntzaile edo sukaldari-laguntzaile lanetan jarduteko. Tel. 638-344377
edo 943-530795.

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta eraikuntzan edo pintore lanean
jarduteko. Tel. 630-313560. Felix David.
– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik
18.00etara edozein lanetarako. Tel. 616397348.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-344377 edo 943-530795.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu, tabernan lan egin edo garbiketa lanetarako. Tel. 699-537604. Itziar.

– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko, garbiketa lanak egin edo
umeak zaintzeko. Tel. 943-530132 edo
645-735116.

6. DENETARIK

– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Gidatzeko karnetarekin. Tel. 650744497.

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

– Asua-Errekan hainbat neurritako lokalak alokagai. Tel. 600-236789.

4.1. Lan bila

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

– 47 urteko Eibarko emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko etxean edo
ospitalean. Esperientzia. Tel. 697-245186.

– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusien zaindari, kamarero, sukaldari-laguntzaile eta eraikuntzan lan egiteko. Tel.
686-545884.

4. Lana

5. IRAKASKUNTZA

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
657-142376.

– Garaje itxia salgai Jardineta-Aldatze
inguruan. Tel. 629-428449.

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

– Autonomoak piezak montatuko lituzke.
Tel. 660-155631.

– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanetarako: igeltseritza etabar. Tel. 646907049. Gorka.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 686-274433.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 608-474923 edo 943171583.

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

– Neska eskaintzen da orduka edo gauez
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 610632782.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu edo garbiketa lanetarako.
Tel. 616-397348.

– Neska arduratsua eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 678-534041.
– Emakume arduratsua eskaintzen da orduka nagusiak zaindu edo garbiketa lanetarako. Tel. 617-820162.

– Neska eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko. Tel. 671343612 edo 943-531931.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo sukaldari laguntzaile moduan. Tel. 663569263.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Edozein ordutegitan. Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo tabernetan jarduteko. Tel. 671-476869.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo kamarera moduan. Tel. 6597-824727.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu, etxeko lanetarako edo kamarera moduan. Esperientzia. Tel. 690154754.
– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 659-355758.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel. 646-235195 edo
669-311385.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukaldari laguntzaile moduan. Tel. 660594503.

– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 696-659501.

– Gizona eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan eta eraikuntzan lan egiteko. Tel. 686-274490.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
639-020180.

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta kamarero edo garbitzaile lanetarako. Tel. 647-999092.
– Etxe-tresna txikiak konpondu eta parabolikak jartzen ditugu. Tel. 943-751711.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna
edo externa. Esperientzia. Tel. 648736067.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin
edo kamarera moduan. Tel. 617-056828.
Lily.

4.2. Langile bila

– Asteburuetarako kamarera eta sukaldari-laguntzailea behar dira. Tel. 943121262.

– Sukaldaria behar da. Esperientziarekin. Tel. 943-206868.
– Dietista behar da Ugan Klubean hainbat ordurako. Tel. 943-820452.

5. Irakaskuntza

5.1. Eskaerak

– Goi mailako Mantenimendu ikasketak
egiten diharduen gazteak Dibujo Teknikorako irakaslea behar du. Tel. 696252210.

5.2. Eskaintzak

– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak klase partikularrak
ematen ditu. Tel. 659-709334.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Izotz-makina salgai. Oso egoera onean. 450 euro. Gauez deitu. Tel. 669956450. Iban.

– 25 pulgadako telebista, Thomson markakoa, eta 0’90x0’90ko mahaia salgai.
Merke. Tel. 618-084932.

– Yamaha markako pianoa salgai. Merkea. Tel. 943-207926.
– 21”ko telebista, HP inpresora-scanner
eta PC-2 jokoekin salgai. Tel. 670219618.

LANERAKO ETA
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

A eta D
ereduak

EIBAR

KALITATE PLANA

“LEONARDO”
PROGRAMA EUROPARRA

LANGAI

JANGELA
ZERBITZUA

ERMUA
uni@iesunibhi.com / www.iesunibhi.com

Aurrematrikula: ekainaren 1etik 12ra

Otaola Hiribidea, 29 - 20600 EIBAR
Tel. 943 20 84 44 / Faxa. 943 20 31 96

EIBAR

URRATS BAT
LAN PROIEKTUAK

Ongarai Auzoa - 48260 ERMUA
Tel. 943 17 62 57 / Faxa. 943 17 64 50

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

ERMUA

◆ Administrazio eta Finantzak
◆ Nazioarteko Merkataritza
◆ Gorputz eta Kirol-ekintzen Sustatzea

◆ Informatika Aplikazioen Garapena (D EREDUA)
◆ Informatika Sistemen Administrazioa

◆ Administrazio Kudeaketa
◆ Merkataritza

◆ Mikroinformatika - Sistemak eta sareak

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

